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 وس عضو رد دید تاعالرح] هییاط

 یمبوسحم شزرااب و لباق ردقآ

 ملیف هاکس و ءاک ناشیارب هک دن راو

 -دوشک تالوصحمنی رخآ زا یلاه

 شیات زاسلیف یام
 تسا لوهجمامرب هتبلا لثعنیا

 ویت ذاحت تباقر رمانیا رد دیاخ

 . دنهدنم

 یمشچ مهومشچ نامدوخ ناب زب ای

اخب هن اهامتیس و دش اب هدمع لماع
 رط

 روظتمب هکلب نایچابت لامج لک

 یاهلیف ابتد ناکد ندرک هتخت

 !رلبقلاسای و یداج لاس لوصحم

 للع نیا ... دن روآ یم هدرپیود

 طقف تست طوب رمایب دشاب هچره

 زا و تدام عتمت هیام نآ هجیتت

 تداسح ای تراجت اب تب اقدرس هقدص

 یاهمایف میداد هک تسا یدنچ ام

 مینک یماشامت ار« هو لوصحم

 امنیس حاتتفا زاغآ زا ابوک

 و یداع امیارب روشک نیا رد

 یل امنیستالوصحم هک د وب هدش یاوبعم

 توافتب هشیمه ار زاسلبف كلابم

 لاس هد ات لاس راپچو لاسهس زا

 یویدوتسا زا اهنآ رودص ذا دعب

 چیه . . . .مينک اشامتو ناشهدن زاس

 رسا دوبن هدننک تحاران و بیجع

 تسدجنبیلاود زا سپ ابماین نیا
 هدش یرادب رخام یاهامنیس طسوت

 + دشاب هدوسرف و هداپهکت: دشاب

 مشچهایس طوطخنآ _ملیف رسارس

 طرف زا قطان و هداد شزاون ار

 نی زحهلان هب لدبم یگنهک ولامعتسا

 یچاشامن . دشاب هدشیزوسرب و

 هجون تاکن نیاقا كي جیپب یناریا

 تساوغیمطقف را . تشادن اندعاو

 تقوو یهرک رس تعاس ود رطاخب

 ات

۸ 
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 81 ال هک اه اک هک 9 عمو هو ووکصو

 دایز, دنک اشامت

 ینامز هب

 ر.هاب و تشاد قلعت دین هتشذک رو

 نامژ رد هلوصا نآ هدع ناگتس

 اریتا ةراد ا-هزوشک ملیف

 نیاذا كيچيه ۱ دتووب هتفک عادو ۱۶۱ ك ار
 تیمها ام

 یاهیت ادذک تق
 هتباا

 زایکی باحب ار

 دراذکسب شیک دن ز هدیدع

 ملیف یاهمالک ر یوررک ادوب كدب

 هبت رمنیل وا یارب» : دشبم یهکآ

 اب یچاشامت تقونآ < ناربا رد

 یرتشیب نع رفت ای نانیمطا یرذقكي

 هتش)تبج 114 ...تفریم اشپ

 نآبهکلبدوب «هبت رم نیلوا > ملیف
 العرن ۲ واذا لبق نارکید هک تلع

 یانشآ عفدنیا ... دندوب هدیدن

 . دوبام روشک رد ینادرک امنیس

 اب یچاشامت رگید الاح اما

 دو ريمامنیسب یرتشیب مهف ویتانشآ

 رب واصت لتاال طبل ندب رخ زا لبق

 هشيب رثهمسا دنکیم اشامت ار ملیف

 ۶ یاه همانزورب « دناوغیم ار اه

 رفن دنچهدیقعب ایو-(۱) راذگ هراتس
 دنکیم هعجا رمدن |هدب دار .ملیف البقهک

 زا لبق هکیناسکهدع دنتبیت مت و

 دشاب هدش هداد شیامن ملبق هکنآ

 و تسا هدروش ناشوکب نآ مان

 دن وریمنآ ياشاهتیارب هک ی ماکنه

 زین ملیف لاک دن زاس مساب ان ایحا

 هک یتآرییغت ... دنیامتم یپهجوت
 ۱ ۵ و و و ور و و و و و و حد حج

 دلجی ور

 طس وتم یچاشامت كب رد نامز تعذک

 و. یناریا :ناک دن رادو رودوج
 اهانت هک تخاسدداو ار

 ق.اطنم تا ۱۱۷ اد ناگیاه

 و یزاد لمح رک ا)و دننک

 » (دوشن یل وک هبثلق

 و. نیا دد مور

 خ ذوئه هتبلادنهقب

 ک رد مایث شی امت عضد

 تدوصب (دوشن نیاذا رتپب لقاال

 نی.هام دب ] دردنم ورب آ یایهدوشک

 نیادد نوثک ات هک یدوپهب_رصتخ»
 دنکیمرادا و ارام هه داعیا مضو

 هاگنیرت نشود رظئاب هدنیآپ هک

 و تادییفت نيا ذا یکی .. می"
 رایسب شعوزا امقاو هک تاحالعا

 نی رخآ نداد شیابت دوب سوم

 ملیف هدن زاس یاهی آرت ذلوصحم
 هب یلکشمو منام چیه اعقاو دوب

 مینأو تن امهطسا ونآب هک دسرما رظت

 لاس ای لاسما هژات هکار یملیف

 یجداخ یاه ویدوتسا زا هتعذگ

 مینک اشامت تسا هدشرداع

 وید وتسا كي یا ممایف هکبت امنیس
 دناوتب دیابن تلعهچب دنکیم درا وار

 ویدوتسا نیایاه ملیف نی رخآهک
 روشک نیا مدرمب و دزاس دراو ار

 رظن ردرگ 9۰ص وصغب «دیامن هضرع

 و دیدج تالوصح. نیا هک
 زایاهتسیاشوحنب نونک ات بوغرع

 دروم ام روشک نایچاشامت _فرط
 گرا رق لابقتحا . دنا

 امنیستادواظحءزا یکی .دیاش

 < نان زنادن ز ٍ» ملیفدد ادوا یدوزب هکیئابیزهراتس « روءولک

  . دیدمیهاوخ

 ج

 مر بک ترور درب شر نا ب : بم گرام مدل داد

 هم مج مچ

 ۱۱۵۱۷ ۵۳00 رو نرو نرو نرو هم هو رو رو رو

 ۲م زاسلیف یاهروشک ینامنیستالوصحتم ن
 ۹ تسأام ۱ یاه امز

 نداد ندادش+
 ۳ وا نآ یراجلاسلوصم

 زراقوم , تسا ی
 ید یایمایف دشلاوت

 ۳ 9 لب اقم

 ی مایل ندرک دراو تءاطتسا
۳ 1,12 ۱ دننک داذکاو

 #0 ۱ 

 مو دنشاب هدش صالغ نیکذس
  مروهیئژا ۱دمدد هجدد یاه
 یعغب یلاهد «یدا رکت همان ربو

 هاب رارکت اب سک چیه هتبلا

 ان شن شوم رو تب

 سس لب ام
 ررطنامهالوا تالوصحءنیا هکنیا

 و جو-ل اقو بلاج دخ هتفک هک

 قاش هرخالاب و دیدج هخسن ایناث
 ان و (۱) لمحت لب اق یا هتشدکب

 , هنشاب كي دزن یاهزادن |

 هک میدا ودیما لیصفت نیا اب
 یاهملیف شب امن

 ۳ ررشک رد دیدج

 راکزوریاضتقمای و رابجا روطب طقف
 .نآ لاثا و تباقد و فداصتای و

 شابک راکتت او دشاب هدم ایت لمعب

 هدنبآ رد هدشهدراذگ ی وخ وعنب

 اس رابحاص ۳" دب اب همادا نانچمه

 بل هنشاب نیطم دنناوتیم اه

 تاغالطا را رتدپ دجهچره ناشی اه

هدشاب رتهزان اهن [هراب رو مدرم
 درر

دنهاوخ را رق یرتشب لایقتسا
 ثارگ 

گیه طقا یچاشادت و
 یاش امشب یما

یمیدق و هدیسوب یاهمبق
 ِ اهاوخ

 ٩ هد۲هدشپ امن یامنیسو ملیفهک

 قاب هدشر ودحبم «د>ا ور و« كبد

 ادیم هیهو دلامز نب ارو هک م
 تا
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 تسیل نیاچ
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 سس

 ۳ 7 ق ۰ سس

 ۳۳۷۱0 سا جور ضیا را ۳

 دشابیمیرهچ ونمنابایخ نا رهت-2 ربمت و یتاع وبطمهاگنب هدههب اهن اتس رهشردامنیسهداتسهلجم عی زوت
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 ! قالط
 می درگ لصاح عاللما
 «انیم» وت اب ثب ۳

 ۶ قدعاب رز اب ناوارف هنالعر دادمتس |
 یکدنز و دن دودن جاوا رک ف لاس

 یدن زرف دوجو هک دننعاو . ۱
 یف ا؟ دن ژ فاعا لبق لاو 17 ین اک ای

 ۶۱۵۴ یاب "درک لا

ِ 
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 : ۳ و يسهب تسا یتک ابد بوت 3 0
 ودوب دتمفالع هل امیمص دوخ گر
(  

 یکدوسآیارب نادارف تاب

 هقالعثیحا مهانیمد دیش وا

 دنم رثه ودشثفا رش رسهب یگ
 هت افسات»یل ودون مارت>ا درو.
 یللب مولعم دو ۰۲

 یا دن زیان یا هبق رتمریغ زوم

 هکنیا اب امد تخیر مهدد اپن
 نیا فالنخا عفد یارب دوغ مدت
 ششوک ناوجو دنم رثه رسیه ود
 زا ًادج لاحرپب یلو د رک میهارخ

 .ميتسهفء اتم یوضوب نیا
 رد ینیشن بش » مهزاب

 ۱ «منهج
 هتشذگ هرامششوگل ان رابخا رد

 انبیرورس یاقآ هک میداد عالطا
 راک تیلوئسم هیقاثیم یاقآ توعدب ۱

 <منهج رد ینیشن بش» ملیف ین ادرک

 ان رک! هتبلا) دید رک رادهدهع اد
 اب هیقاثیم یاقآ رکیدزور دنچ
 «نایکیچاخلوماس» دنن اممهناشا
 ادیپ فالتحا < رک اس رادرس» د
 (!ادننکن

 جن ریدر ویدوتسا ردنونک اد
 تست ردو تسهیدایز دمآد
 روتادوک داجن آ «عیسدنیمذرب)» ۱

 تیل انفرد ابترم اهراجن د
 زونه دنوکیم رهاظ ها

 ءویر ۳2
 7م

 درببه جند 4کبد ر»
 ملبف یدادرپل۶ هکشا اب

 مامتایب رقت < دربیم چند هکیدرم»
 (یعب: ر)یریگ هدانک اب یل ددوب هدش
 یلاخد ندمآ و ملبف نا وا راک زا
 هک دن اهدش لوفشم هناینخم یلبخ
 اب رقت ار ملیف یاهتمسق زا یضعب
 یرادرپمایف دیدجت تءا-میت تدمب
 وروم عوضومنیا هکتیااب و دننک
 ورادتیعقاو یل و؛تسااهن ]بیذکت

 وروتی.بآ «یرقمجوساوسو زاو
 دنب وکیم ناشدوخ هکنیا اب انمض

 سخذو لح.و ,یدادرب ادح یارب
 .دنتسه هنلاطم لوتشم رادرب اد

 تفرفالخ رب لبت زود دنچژا اما
 یماهویدوتساریاس هکیام دمآ و
 ویدوتسا و اب یعطق روطب دنهزک
 وهدوبن یدچ هرک اذم«مایف تاریا
 اهژور نیمهرد ودناءدوشن قفاوت

 دعدزهاوخ یراد رب ادصلوفشم

 « حیطوت»

 دوحو اب و كدزب كلاس بالخرب هتاتخشوخ اب هنافساتع
 رتآت وامایس .تالیکشت رد دنهدم ماجنا هک یتیمها اب و كرزب یاهراک
 او ربخ زا تالیک 2 ریاس دشنا هاب آ كچوکی اهداک نیا ام
  دننکیم یرادد عادجو ناکدنیون

 هب ندا

 موم یاب خوضوج نیا تب 
 ناتو < ۱ تسا كچوک اهن آی اهدا دشرکذ هچنانچ الوااریذ تسون
 ناخاهزاک ندوب یفخءرد اهن ]ششوک همهای دیک ام رقم ظحالم هجنانچ
 یتفو و میتسهملطم نآ زاام هدروان ردلبع هلح ریب اد یراک رکفاهث ۲
 دن وشبم ین ابصعو مينکي,جرد !دناشیا یاهراک ریخدوخ هفیظوب ان مه
 دنلب ناشیا «شا رتعا دابرف» درب «شیبدسب» یمک تلطمرگا ایو
 فود و ها بز ام نانتا اب و ددرگیم

 هیمن ]اب الثم و اهن[ راتفر مضوتیااب هک دیهدب فاصنا امشیل ومیتس
 مدمب هجوتا نضردو ی مياقو ! وتردوت ۳

 یتیشن شو ملیف ین اد رک راک درومدد < هیقاذیم» اب «رکاعرادرسوقفاوت

 یاخرب

 اصعشرک اسدادرس

 .«مارمیک رنک دو هکنیا و ملیفنآ وا راک نیل ودم ابوا قفاوتو «متیجرد
 دنتههرکاذملوفشم یواب نآزا یدادریملیفیارب ودراد یلوی راس
 دوجو اب و دن وریم اجت اب _یناگشیپ رنه ابترم ی یزور دنچ و

 شوکب دوکد نتخاسیا رب اهراجن شکچ دد یادص
 مایق نا وداک و ایسآ و هنایقغم
 هابتشا نیاالثم ید
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 هکتیآ اب وتسا «ناد رمت اوج شم

 ؟ ژالبود هراب رد
 میداد عالطا لبث هام دیچدد

 تالش ماین ویدوتسا ردک
 هداد تیتر زال ود یارب یعیحد
 اب راورپ !دص «ءژاذم لالجوو دنا
 نسپا هدادا تیلوئسب زبن هقاس
 یو. تسا هدش باختنا تالیاشت

 ابو تسهوهدوب لرفشم یدنمالعاپ
 ودیارب زین نونک |مهدابت رم هکیا
 هدشنیبعت و هقاضا راک هدنب [ءام هس
 ارچوروطچ تنی مولمیل ودن راد
 ٩۱ دن زیم < ,ضرح > ٌءزافع یافآ

 یصوصخ رایسب عالطا بجوس اریذ
 ویدوتسا هداجا یارب یتیاورب وا
 تالیکشتنداد تیت رت و یلالطرصع
 ورا ووب دوتسانآ نیل وئسما زالب ود
 المض و هدش « هنایفغمو هرکاذم

 نیلوئسم توصدب اتب مهیتیاورب
 یویدوتسا ددتسا وارق یئالطرصع
 تالیکشت ریظن یتالبکشت روکذم
 بین رتدوخ تیلوتسب ار ملبف ناریا
 ۱ یعوضوم ,نینچ ماجنا هتبااو دهد
 .ماجتا لکشمادکب الاحتسا یعطق
 . دشدهاوخ مولعم ادم دوش

 1 دحدد لهح ضداوع
 ههام دنچ تا رک ۱۵۰ لابندب

 و روشک ترازودو ووما نیلوئسم
 رارق اهامنیس ناربدماب یدادرهش
 . یرادرپش شراوعود ادرف لا تسا
 . یلیلقتاهاشسطیلب تمیقنینچمه و
 ربا مات اابپ رهن هکشیااب_ودوشهداد
 و.دسریم رظنب یعطق عوضوم
 الا یفانک دداد لامتحا
 یلاهنفلاخم رثآ رد

 و ثروصتیا ردو درکن
 6 اه امنیس نا ری دمو لماک
 9 اهامنیس شا رتعا نا ودعب

 تهیه دوج داب یل و دننک
 روومآ نیلوئمكنيآ هتشذگ
 دحب شضراوع لیلقت رد

 نی دودیولجب ملیف نا دا راکدد یدوزب وهدب رخ ارنآ
 و ده تب | المف 4" تسارادرس دوخ رتا عدیما هنژورو ویرانس او دیآدها



 ویلاه (دوخ عوت رد
 ثیامت شرمس و ۱ . دش هدراتا ۱2

 هدشهیهت «دوت لکیام»و طسوت ماف

 <ذود۸۰ ردابندرودب ترفاسوو

 هکتیاهجوت لاح هتکت

 رودک نآ
 دزادمات

 ناپج فاتخم یاه و هدخهدافتسا خاپح فلت 1

 ملف نیا رد

 نیادن راد ناب وخهک هچن ۲ هدشیمس

 یلاهتتب ملیف ۱ دشاب «تش
 دن رابع ملیفنیا ناکشیپ رثه

 - نواربوج - هیاوب لراش : زا

 - ندوب وک زلراچ - لدوراک نیت رام

 - شی رتید نیل دام - نملک دلات ور

 هزوخ - دوکلیجناج رس لا رق
 - كيودراهكيردسرص - وک رک

 رتساب - زناجسنیلک  دراوهرورت

 دول رتیپ - زیک نلویا - نوتیک
 - تقاد حروج - یلروم تریاد

 رف - ورهوژزازس - ارتاتیس كتآ

 رگید هدعو نوتلکسادر
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 1! لیلارزع خراب رد
 لار زءتسا یثدم دووبلامر

 تاقا

 یارسب ادناگشیپ رتهزآ یکی دابکی

 نی رخآ ذاو درادیملاسرایت ادواج

 هک دوب <یلک لب» ید یاپینابرق
 «كانوخهبن اند ملیت رخاو نیارد

 ! میدبدنارپتدد یوژا ار

 ابند نایناکشیپ رنه ترقاص
 هکنیااتتشاد همادا قیاسلایفانک

 «ابند نآویداد ربلبف یوبدوتسا

 نیدومامو نادرک راکدوسک راچد

 ؛هنامرح.همانشخب قط اذلدن دشیلق

 باو لبثارزعهب یدیدج تیرومام
 ..هلصافالب هجبتن رد ... دشزاذگ

 نیرخآ رد هتیربخ نبطد
 هدش پاچ < میات > هلجم هراش

 دوهشمروتی زوپمک «كان اب روتکبود

 یندشن شومارفیاهگنهآ ةدنزاسو
 و نوساس» و «نشد» یاهملیف

 9 نسدد «مادآ درمدد «هللد

 ینافداد یبلفهنکس رتارب یگلاس
 «,تفک عادو اد
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 « دنچ ره و هدوسن

 مرق هددینعب دووبلاه

 رثآ لوغ وملیم ود .ب لسسدو

 شامت ضرعم «سن وتسا حدوج»

 قوفامو هجردب ودرهودش هتشاذگ

 هجوت لس ات هتکن لئأات « لاع

 مان,| وغمامش < ءاپ کالبد رد هک

 .....»._سس»
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 1 دومن عولط هک یاه راتس

 رولیت تبازیلازا دمپ «نيدربجد

 -دد دوب هدشرکذ «نسدوه كارو

 وا رف موحربن ۲ تابحمقوم هکیلاح

 ناکشیپ رثهتسل لواردشمان دوب
 دار هتشاد رارق ملی

 ۱ ۱ دداد یتاهبتخب

 ی شیب رن۵هد هو كب یاب اب
 هتشذگ ی اهمرامشرو هکب را رقب

 میدن اسدزی زع ناکدنناوخ عالطاب

 چ كرم

 ید وزب نیانک روب تسث را ودن البمیر

 و و حد حد جا جم جم

 هارب یدایز یادصو رس اربخا هکبدنمرنه ناگراتسزا یکی

 شربع)ا رتشیب لاسهدزناش هک درادمان ( میک و لیتن) تسا هتخادنا

 كرزپ هشیپ رثه ود (كيون اتسااداب راب) و (ینکاک رز یج) ۰ درنگیب

 اد شلیفنیل وارد تک رشو دن دوم: لابقتسا «درتم» یتاپک ردوا زا

 ناشخ ددناک راتسزا اقباس (یتب) هکدنامن هتنگان . دتنگ كي ربت ودب

 زاغآ یکلاس + نسذا ار دوخ یرتاثت یاهتیلاعفو هدوب «یوددربد

 + تسا هدرین
 ات

 - ۴؟هحنص-

 راایکدد هک « عد رش > ملبف رد

 دود هیت متسیب نرق سک ول

 زی
 یانباد < ی دام» ملیف رد تک ک

 رو تثیط شوخ باصق كيلر
 هزباج لسخاب هتشذگ لاس دوب زم
 , ۰۲ لئان راکسا

 نیرخآ «عاجش درءهس»ملیف
 نآ رد دنالیم ید هک تسا یملیق
 مرور كی سیت رت نیدب ودنکیم یژاب
 طق هب یگشیپ رنه هلأس حنیوتسی

 ۳ تسا هدروخ رب یماتتخا

 یندمیودیشاب ملطم دیاش هکنانچ

 ینادرگ راک هب« یزابیاجب هک تسا

 روخ یگتساشودراد لافتشا ملیق

 هدیناسرتاناب درومنیارد مه ار

 3 ت)

 دنالی«یدیل کی رمآ مایفنیل وا
 راک ددهکتشاد مان <حن رد یاهلکچ

 رله تکرشاب ونب ودلآ ورتم هناخ

 - یک« سیسن اف یک وین یناکشیپ

 لاسدد درونکیی زلداچو نوسناج
 نآذالبت یلو دش هتخاس ۱۹۳۱

 هقدادربملیفیاچبف اپنک دد یتدمیو

 ملی كیدد یتحو هدرک راک یسیلگب |
 . دوب هدرک تک رشمهیسیلگن|

 رگنیه رب وتا دب دج یلیف
 ی

 > هر«»یاهءلیف كر زب هدننک هیپهت

 اددب هاخدوروو<یلالط وزاب

 اووشهرث یو دژاارپخا< تشک اب
2 2 

 و او موسوم اشددان رب
 نا رخادتسا یدینف هیهت لوفشم

 اس نابمزاار یل هل اسهدفه كرتخد

 یارب بلطواد رفن رازه
 ۱ دیسک باغتنا كرادن اژ

 2 دبوکیمیوهکی رارق زا
 طثدوب دراجر اب زن یدا
 ۳ ۳ ؛ زین یداد

 وب کد هکنیا رب ینبم هدرک

 درب اب ددار «كي وراو بان
 و دارب هوالع دیک یاب

 ۳ عذاب یارب کدو

 1 ۳ و هدشباغتنا انیخود
 زا ی فاضاب رشت ویا

 او "رفت ودنبایزاپ
 ف نیارد ۰ هلاس هدنه



 ! یئاشامت ملیف كي زایلاشامت هنحص یر

۳ 

 (نوسرماتیما) و امتیس ملاعزاسلوب ویمان دوتک ۲(نیو ناج)
 لاس (ترفک تی رکسا)و (رث رتانال) قافتاپب فورعم نادرک راک یک
 اریتسها اب و لاج ملیف كي <رنراو ناددارب» یناپمک دد هتشذگ
 نیا . تسا هدومن سک یسیظع ترهشو تیقفوم هک دن دیناسد مامناپ
 یگن دمامتو پوکسامتیس تروصب درادمان «ایردرد باعتو هک ملی
 تسا هتشاد رارق لاس یاپملیف نیرتشورف رپ وزجو هدش هتخاس

 دب و دیهاوخ سکر یامنیس رد ار ملیف نیا یددزب

 نوتیکر تساب ناتساد
 دب زادعالطاانبق هک روطنامه

 یا نیدنک زایکی نونیکرتساپ
 یلراچ قیقشنبر و ًامنیسیمیدق
 «تبالمیال»ملیق رد هک تسانیلب اچ
 ینایمک اربخا . درکیم یزاب زیت

 ناتساد > ناوتع یملیف تن وماداپ
 هتف رگ هیهت تسدرد «نوتیک رتساب

 هقبرطب < نوتیک رتساب ناتساد >
 دوشیهیهت نزب واتیدو

 زا نوکات هک یملیق نی رخآ

 کی یاهاید هدشهیهن ناک ول یکاج
 لاسچهک درادمات «یدالد نویلیع
 ناک و ل دمآ اهامیسهد ربیور لبق

 رد لریافبا لوغشم هک تسامتدم 3

 دمآ دهاوخرد بآ

 روهشمزا یکی نتروب دداچ,

 یوتسا یسیلگن | یاهروتک [نیرت
 - رثه ملاعدراو یکلاسهدرن اش زا
 لاس كب و یس نونک او هدش یکشی

 -نیترهش <ترخوملفاب . داد
 . دیدرک نیمات وا یارب یللبلا

 مایف تقد لب اقتاکن زا یکی
 نآ یوب دانسهک تسشنیا «ناجتس»
 یکی« داشدران رب باتک یورزا )

 هل رزب یاهتسیل وون وناک دنسبوا زا
 - ماهارک» ینمب دوشکنیا رصاس

 درم)ملیف ناتساد هک هتشو <نب

 . وب هتشونالبف اد ۴
 1 ناسرلدرم

 لوا لر لاسروین وب ینابگ ۰,
 یاقآ هدهمب ار«ناحرندرم» ۶
 اهزورتیاهورک راک اردن ج)

 هلاب (:)ناخ ردان یاقآ تا
 شا«۱هک و سو رب ابئر» 4 ررفا

 مجنبنیا هکیروطب دوشیب ۳ ی
 روم لانکی .فرظردهک تس 9

 ع و رشیمقوم «ناسرتد 26 او با کم ایا فوت و
 كنبا هک «نیاژزا یدک دخ 2

 ملف دد یزاب لونشم

 اس
۱1 . 3 

 هک تسا نرتسو یاهلیف یرسكبی ناک ول یکاچمانب یدنمرثهنآ ردهک
 ودوشیمهیهت نوی زی ولت سوصخم نامه ناک و لیکاج . دنکیم یژاب
 . دریکیم اووا تقومامت راکنیا < كرپ و مليقددهک تسا یسک

 ! ثغوک لاسکی نایان

 تفت ابو هب «تسا«یالف رتابوج»
 . دد رک ژاب امثیس

 ًاریخا یوهک یرکید یاهملیق
 زا تتراع هتشادتک رش اهن آ رد

 مات رذکو < ظافحیبهظحل

 هک «رهش رد رتخدراپچ» و «وکنک

 رد یرخآ نیا تالیصفت و سکع
 رتا ایسیک رظن زا هتشذک هرامش
 ؛تشذگ یلاعراک رس

 بانج نیا دشابناتداب رکا
 یارجام و ملیفدد ادردان حدوج
 ترا ز«لبا زجناهاک> و لاو ت راک
 دیاهدوم رق

 حدوج< ناسرتد رمو ملیف رد
 وكير رهش كب مک احشقن ردان
 شقن«هلاسهدزا ود كدوک یرهم

 . دنکیم افیااروا رسپ

 ! یرم ضرم
 تیارسهب مجارهنشا دک هتفهزد

 كيتامادد یاپلر رادریکاو شرم
 « مدیناسد «كرابم ممسوهب یا همش
 دیاب هدوک دم بلطم (۱) وریپ كنیا

 كني رب+والع4ک میناسرب نانضرمب

 تیالبنآ«اوتانیسكت ارف «یبزارک
 یاهشفن تسایتدمهک مایلی ورتسا و
 باضتا دوخ یارباد (۱)نیکنس
 زین نلاادووسرودان اید هدناهدرک

 میظن ی تالوصحم زا «یرتتی رفطنم» حرخ ریملیف هرخالاب
 هجدنابای تقتمو شوک .لا-کی زا سب ربام نیددلک ورتم یناییک

 (تسیرم)وا) د(دولبت تبازبلا)و (تقیک یرسکتت وم) الاب سکعرد
 نشه, زا(یراتهدود) وناد رک زاک ( كي رتیسی داد دا ودا) و ناکشی رته
 سه هیتکیم هدهاشم رکیدکب تسددد تسد اوین اسک نیا تالوصحم
 زبان يمتجارم ناتلزانم هب دوخ ییذبان یکت.خ یاهتیلاسف زا

 ۵ هحفص



 ودن
 رشی«یزادربملیف نیب دود

 راک ناجیه رد دنلیام هکشایارب

 دنشاب هتشادیمهس تک رحاب
 «ملیفناک دن زاسدشاب ارق رک |

 تک رحهک دن دادرب ملیف یئاهزیچ زا

 دوب نکمم تروصنیارد دننک یمت

 یا همج یساکع نیدود كي اهن

 ناتسود رطاخ حب رفت و ؛دن رب زاکی

 تعاب سکع موبلآ كياب ار

 ۰ دندرک

 هک تسا فعات یاج

 ناگدنسوذ زا یرایسب

 ار دوخ ژابوک دوود رانس

 .یم فیعضتک رح دوما رد

 -یمشومارف ء ایو ۰ دنبای
 یراد ربملیف ییب رودهک دننک

 تک رح طبض رطاخب اهنت

 .تسا هدم | دوج وب

 ودشر دوجواب هزورما یتح

 بهداس؛امتیس هراب رد مدرمیهاگ ۲

 تیعمج « یوپاک> یامملیف نیرت

 تیمهجنیا«دنشکیم دوخب اریدایز

 -اپ شیپو لذتبمری واصت ندیدزا

 دیاشهدوشیم دونشوخ اهن آ ةداتقا

 «تکرح» لماع هکن آ رطاعب اپنت

 -هب حوضوروطب ۱ملیفلیبق نیادد

 .دررظیم مشچ

 اب وویدانس هدنسیون كيرکا

 لقاال اد دوخرثا دهاوعب ژایوکد

آدوجوب یوب اک ملیف عطسه
 درو 

 دایب ادشبنجو تک رحزک ره دیاب

 دشاب لیاهرک اد ؛ دراپسن یشومارف

 هیهت یوباک ملیف كي اتم یرثا
 ًادیدش ار دوخ ساوح دیاب دنک

 وب وب و

 اد

 هل بام ابر 9

 یادا راژ هدنس و یارب

 ار ۵ وخ كر لا رک ( تس

 ی  هملک زا
 جاتحه تک رح هب زین كب

 ۰ دنادیم زا

 » نا

 .دوب دها و

 زاب وک قیساسا هدانم تک رح

 یرادربملیف و یساکع

 مارد یساکع

 تک رحدهدیم ناشنار رشب

 ریبعت و ریفت ار مارد نلآ

 . دئکیم

 ؛هچ؛مینکیم هجوت هتکن نیاهب اصودخم

 ام نار د ربمایف زا یراوب مین ادیم

 ی-ندمزا سپ ؛اددوخ ین امنیس راک

 عدورش یساکع یاهنیپ روداب لیع

 تداع اهن [۰ مرجال .دن اهد رک

 -هدیدب مامت هک دن راد نادب

 مرف دد ادیگدنر یاه

 وحنب ؛نآ دسماج و نکاس

 دار: ؟یسدرب ددوم یرصب
 ۰ دنهد

 كيرد ؛ دوخام هک می دوایب رطاحب

 . مینکیم یک دن كيمانيد یابند

 رادومن هک : نکاس ریوصت
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 نف لو- ارد ثحر ۰

 شود راد ربره

 هبصهصب یفا روت اش
1 

 ملیف 1 تک رج

 و ویو و

 یمین اهتنم « تسا یدءاج یابند

 درادیم نایب اد تس.ز تقیقح زا

 دب ابث یناربادادربملیف ابلسم

 یاهنی دود اب ار شا یلبق تداجت

 هدنژاس هچ؛ دزید رودب « یساکع

 نيب دود داک هن ومن زا یثامنیسرا 7

 دناوتیم « نکاس یفارک وتف یاه

 كيت اما ددنویسب ژ ویمک ه راب رد یت اکن

 هدنهدناکت تاریثأت « یزادرپ رون

 یرکیدلئاسم واجب یاب اوز باختت |

 .دزومایب لیبق نیاز

 رتپب ای و) ملیق هدن زاس امآ

 دوجوب ار حالصصا نی ااجنب ارد تسا

 دیاپ ملیف هدنسیون ( : میدوآ

 هک هچن [ هب یرگید «دعی»

 كيف ارگ وآ وف رکشآ ررطرد

 دنک هوالع هتخاذشیم دوح

 !تعا نامز دعب : نآ و

 تک رحو نامز

 اد نامز زا یایعم لوظ مدیف

 نیا ۰ دنکیم طبض دیلولولس یور

 دشاب تک رحلماش دیا,نامز

 نویسرپسکا كي ناوءب تکرح

 دماج ءایشا یارب دناوتیم یکدنز

 دوجوب كيتن اهیستایح كي زا یمهوت

 اهن آ میهافم دیدشت تعاب هل ددوآ

 ددرک

 ک دوک «راب دد
 ۳ هدقاشم اب ای۳ ام ی

 اوخ 6 ۲ هد تاک
 9 ۳ میهاوخ ی رسم

 ۱۲ ینایرد اب رو شندرک یاب مگه

 ارز راک لاح دن
 ۳ تیم هضرعامب یر

 ۷ 2 میمواتفا راک زا ن
 هام هشوک رد

 كي

 ها موی

 شاه ككء

 ۱ هل اشنم رارآ ۱

 ۱ یک ره اب آ اما نسا ی | مناساهنکن ثكي تک رح

 ٩ دوش هشرع ایپس رد ۶ ۳

 رک رتنبارد .دراد نامتخاسو ۳ نوع سم
 ر نگ رج هلئس* لیلعت و هب زجتب

 "0 , می اد رپ

 تک ر حزیلانآ

 ورا میف سا هدام تک رح

 لررغ یانعم و مویف., دیاپ اما

 . دوش هدی زک رب
  رورروخیمن دردب یاهملکر ه

 تس مایف جایتحاد دوم یتکر ح عو

 یاراددیاب یثامنی-تک رح

 . داب ءاةلا و نایب رثا
 ؛دسب وریم امتیسب هک هعفدنیا

 هب .دیروآ رطاخن, اد تکرحهلئسم

 دیک یدصت ات دیز ودن | رظن هدرپ

 ینحکاب « اهنویسک [ اهنت
 (تانیصو دمیشانم مامت

 ,دنوشیم نایب تک رحنابزب
 ر>لب رت ی زج دوطچ هد دینک تقد

 ۹ فب رم و حب رصتب یحضا و وحنب

 کی کین اموریکتسب هالثم) تلاح

 اب [دوش یم حب رشت رظن كي رد

 لآ رحردتیل ودصق روطچ ؛دژادرپ

 بدر + الث) دد رک یم راکشآ

 دلو ینابرق هک یقاطاب لّاقندش
 ار روطج (هدیب اوخنآ ردرظن

 » دوش یمءافلا هارنیا زا «افع
 1۳ +۱ دا ناظهوم

 دین اسان اوت اب
 ۳ لکشب دوخ د زن رد
 ددآ رظن رد ك رحتم رب واست زا

 : 29 دروصتم زار نتسن اد

 در و6 اکر ج تروصب ناتساد

 + تسین لکشممه

 ۴ وح سولر

 ی ایوخا هک اد
 او یا :

 با تا
۰ 

  نجعدد و « دیناوخپ

 لب ناسا تی)



 وین اسآ تارک تبهامرر - هداتسو ءاملع هکیلا

 وا دن اهدشقیفد تارا

 دد

 ناسا
 تاقیقحت 3 یحلع لا ادم وار دی گم ایس و نیا

 ودن وش علم رگبد تا۲ و تادوجوم ژا یمطقو راد
 زا" هدافتسایا ۲

 كلام ریادو دووبلاهرد ای
 -هپ یموجت و یملع یاهسلبن ناب
 ادن ددآبب 9

 حالطصاب هک یملع یاهماین
 (8عنهصمع-اانمص) ابیددربام

 نیا دد دنوشیم هدیمان
 ملیفناگدن زاس مومعرظن هلاسچ
 , تسا هتشاد فوطعم دوی اراو

 ناپجدد هک یملع ملیف نینسعنزآ
 رد یحیحص عالطا یک دش هنغا

 رکتبم نیل وا« لانشان رتنی
 .دب]باسحب راث آعونیا ؛دنزاسز

 رو] تفکش و بیجع یابلاب
 اب و «دوریمخی رم مرکب هتماش
 تب < هامءرکب هقعاص ترناسز
 و یباع یاپلیف ناراذک هبابزا
 رو ,دنی یمرامشب امنیسملاع ی
 ملیف شیاست زا دعب ۰

 ترفاسو هب موسوم یررگی
 هماع ٌهجو- < شرا هر

 رد و تفابشی ۱
 ناکیپ رنههکنیا درجداب ملبفاب
 دنتخادن تک رش یدوجسد 2

 یم ناشن هکنیالم ی 1 ,امز هکشیرا لما یدد *
 تلاخ هب رشب یاب هلو
 رارسا و شده او 2 ۳ ۱وخزاب رکید تا
 شان تا رک نیا؛داملاق داغ 7

 تیقنومو لابقتسااب "۷
 , دشهچاوم ناهج»د

 ادیب شمسا زا هکن انچمه ملیفنبا
 دوب یراکتبا یملع ملیف كي تسا
 تساوتیم یدرسم هک بیت رت نیدب
 دوخ ماقتنا دوش هدید هکن [ نودب
 ادن اتسزاب شن انمشدزا اد

 دی رگنی )و( یسی رت سنپسا)
 قافناب ریهش ناکشیپ رذه (نمگ رب
 یلول ترباد) فورعم لدوت رد
 رتسولیکج رتک د) مانب (نن ویتسا
 رد (یسیرت) دندومن یذاب (دیاه
 -تیانچ (دیاهرتسء) شقن ملیفنیا

 زا و درکیم ءاغیا اد كرزب راک
 شتسدب هک یناسکنوخ ندیشون
 - یم یرفاو تال دندشیم لوتقم
 1 درب

 یا-پعلیف هک تقوا نیمهدد
 و نایچاشامت نیب یمرک دازاب یملع
 تسدب ما اعطاقت رثک ارد اه ورامنیس
 - هب ترفاسم) ملیف دندوب هدروآ
 سدنپمیلیغت یلیفنیتسخ (هامرک
 دوویلاصه یملع یاهملیف دنمرنه
 یاهامنیس ءدربیدرب (لابحدوج)
 رثاكي هچرک ملیف نیا .دمآناهج

 ف
 اسرد هک ی نالرحتب یلکر ظن كيا نآ ریخا لای

 تسا هدمآ یوجوب

 ۱۳ لب رج ی ی یجوم نم ییجوم یحصجهنجع نا یراول - زادرب

 دنچیاهتبقف وم و دو

 ملاحرد یملع یاپملیف ننخ

 هبایو ساسا یور هکشیا تلعب عزا ورک یا روش ی
 هجوت دروم دوب هدش هیهت یحیحع
 نبدقتمزا یکی و تفرگ دارق مومه
 راعاش ) تشون نآ صوصخ رد
 یمادام یچاشابت اریز هدش هتخاس زیگن !تریح امقاو لاپ حدوجیملع
 یم روصت تسا هتشن نلاسرد هک
 - یم هام ةرک مزاع اتقیقح .دنک
 ( ۱ ددرک

 بلاج ملمیف نیلوا شیامناب
 یمیظعتیقف ومو (لابحدوج) یملع
 -تسد اه ویدوتسا درک ۱9 رز
 یسلع یاپمایف ات دندش راکب
 مدلبف ناستساد هنیمز یور یفلتخم
 یاه ماین داب هدنذ) یادصورس دنب امن هیهت (هام ةرگی ترفاسم)
 و دیسر زین ملیف ءدنزاس یاه روشک رباسهب یتح(!یموجت و یملع
 دمب هک تسی روشکن بتسعت ناتسلگنا
 یقیقح یملع یاهملیف اکیرمآ زا
 هب ( نیمزو نامسآ) ملیف .تخاس
 هک یتیقنوم , دمآ داژای یددژ

 یاهمایف نی رتبلاج زا یکی« ددادیمتازغم کی ق ولخم»
 تشادهدهع رب ادلکاشةن (تدیا هدداچب 2) هک هتغ

 - ۷هحفص.

 یا وب دونسا ریاس دش نآ یمن
 نیا هیهت هک دومن ممصم اد یم یلگنا
 دئب ان لابن دا دیرتشمرپ دان ۲ عون
 یدوزب ( خرم ٌم رک نادرم ) ملف
 نیاناتساد . دیدرک شات ةدامآ
 دوب لدتبمو شزرایب دایسب ملیف
 زا اهیسیلگنا ارنآ یاه هتحصدو
 ترفاسم ) ماشب (لای)ملیف نبلدا
 هدوسن دیلقنو سابتقا (ءام ةرکي
 هک نیا تسا ملسم هچنآ و دندوب
 بآ زابااجهاگچیه یملبفژا دیلفت
 (خب رمثرکن ادرم) ملیف دیآ یمن دد
 امتیمءدرب یو رتشی یبش دنچ مه
 ؛ دوبن

 (لابحدوج) یملعرتا نیمدد
 دوخب ار نایچاشامت رظن رکید داب
 تشادمان «دن وشیم یشالنمتارک هکیتنو» هک ملیفنیا دون بلج

 اب و ریظن یب یموجت ویملع رثاكي
 نآام و دیدرگیم بوم تیمهآ
 «ناهج رمعنای اب»مساب نا رهت هد اد
 سکو فو یناپک . میدومنهدهاشم
 هتمادومیسو تافیلتاب «متسی نرف
 ملاعهکب و دویملع ملیف دوخ داد
 هیدههعامب ار«دوب اج رب اپ نانچمه
 رد یاهزاتلصف ملیننیا . درک
 اریذ دوزفا یملع یاهملیف نتخاس
 تا ولغم رب اس رک !هکد شهدا دناشن
 دننک ترفاسم نیمزب تارک ریاس
 نیموس دمآ دهاوخشیب یمبات وهچ
 صوصخ رد هک < اهايندكنج وهب موسوسم(لابحدوج) یملع لوصحم
 سیچعتارطخ وعهدن رب یاهب اف و
 ابقتسااب نانچ دزيمرود اهنآ
 ابد رد نونکات هک دیدرگ وربور
 نیهیوز ؛ تسا هتشادبن هقیاس

 «ایبلک» یناپیک ریظن یب تیقفوم,
 ار«سوت ابت وا نامعایالویهر ملیق
 !(قرم هد تیف )و( یب ا۶ تنک ) هکت خاس
 هتتشادهدهعرب ارنآ تسخن یاهشقن
 ناو كي .تشذگر س شناتساد و
 وادیم حرشادیروآ تفگشو بچه
 واههلکسا دوشیاهاباب هن وکچهک
 + دنکشوم مه و ارمیظع تارابع

 1۷ حصر دهیقب



 أ
 أ

 -هاد)مساب ار (نی ونآج )نم

 نی ادوامهنونک | وب

 هومن اعقا و(لاد) من زیم ادص مات

 تسا ینعممامتب ویمقاو رونک ؟ هلی

 ار شزیچ همه یگشیب رتهزا ی

 «!دید تسا یکدت زد رم نیضرد و دشاببما راد

 یاهمناغصوصخب اهن ز ٌهجوتدرومو

 ۱ دشابیم زین ءرپچاییز
 مدید اد وا هکیزور نیل وا

 دوب ۱٩ ۲۸لاس مراد رطاخ تسرد

 ات مدوب هتفد < 1.8 06 > هب نمو

 مدیدج ملیفیا رب لابت وفنام رمق كي
 كاداپ هک منک باختن | «یماظن مالسو
 وا نشخٌهفایق پیتزا و مدشفداصم
 روصت فالخرب . دعآ مشوخ رایسب

 لابت وف نکی زاب ابنتهن (كاد)مدوخ

 ماقممه نی ریاسزا هکلب دوبن یک دزپ
 دزن ادوالصا نی ایودتشادیرت تسب
 مدرک زابا دتیحصرسومدناشک دوغ

 دومن بلجا رم رظن هکب زیچ نیتسخت

 یفیثک و كرچنها ریبو هداس ساپل
 شلکیه. تشادنت رب (كاد)هک دوب

 و ینتشاد تسودشا هرپچ و تشدد

 دوب ابی وهدن رک شذفان نابشچ

 نوچ دیاجن اين لوطب دای زامتبحص
 هب نممههات وک تبحاصمنی-هیطرد

 (كاد) مه ومدوب هدش-نمق الع (كاد)

 !نمب
 ردار مدیدج ملیف متشاد میمصعت

 كادورنبازا«منک هیهت <سیل وب ان 7

 «سیلوبان آ>هب هک مدرک توءد ار

 یقبام مدادلوت داب ودب امن ترفاسم

 ۱ دومن مهاوخها رب ودمدوخا راه راک

 ارب )متسیل فعاتم زورن [ نایرجزا

 مونشیما ر(كاد)ءان هکیتقو ذورما

 یاپارس یبیجع تذل ویلاحشوخ
 وا دوجوب و دریکیمرب ددارمدوجو
 !منکیمراختفا

 (اد). دشيم كيد زن ناتسب ات

 نرتسد ملبف كي ددیزاب یا رب اددوخ
 هیهت «لادون> تلایاددهک دوپشم
 مهارخیم تخاسبم هدامآ دیدرگیم

 ابو دیسرتین داک زا(كاد) مبوگپ
 زا یعالطانی رتکچوک هکنیادوجو
 یمرگلد اب نانچتشادن یراوسسا
 تک رش تانیرمت رد یلاوا رفنوشو

 و بجمتب | مها رمدوخ یتج هک دودن يم

۷ 

۰ 

 او وشیم هادن ژ یدرم

 ۳ روطن آاد دو زیلاه دنمرنه دوتک آ «نی.دناج» ه ره نادرگ راک هدررف ناج»

 دیاهنیم یفرعم اهشاتسه

 متفکیم واب هش.ههادوب هتشادا و تریح

 ملاع ناکشیپ رثه نی رتکرزب زاو
 میاوج رد ود زیمیدنخل «دشیهاوخ

 ؛یک »تفکیم یزیمآ هرغسمنحل اب
 یهاوخ >متفکیم شیاوجرد «؟نم

 روطن ۲ (كاد) یاپملیف نیت

 دوب هدماین رد بآ زا با اجیتدی اب هک

 نمدتشادن یریصقت داد وخ هتبلا و

 تاب رمت ردهک مدرکیم قیوشت اروا
 یرتشی یم رکل داب ودشاب یعاسدوخ

 دهدهمادا شب وخ راکب
 كا داهز ورن ]هک دوریبت مداب

 روظحء اب ملیف یقشعیاههنحصرد

 تسنا و تیبن الصا ودشیم و رب ور یبیجع

 تاقوایهاگ ودنکیزاباددوخ لر

 ین ابصعیلاوتم نی رهتداب دنچزآسپ
 !تفریم نورب ویدوتسا زا و دشیم
 اب ملیف۱ ه۰دد (كاد) زو رما اما

 نی رنگ دزب زا یکی وهدومن یزاب تیمهآ

 دد رکیم بوسح«دوویل اهناکشیب رذه
 امنیس تشتیاب «زاسل وپ ناطلس» هک
 . تسا هتفرگ بقل

 كي یافبا زا هک زورید (كاد)
 تشادوون وخرب لد ملیف یقشعًهنحص
 یملیف هن وگچیهددتک رشزآ نونکا

 رهیافیارد ودرادن یا همهاوو سرت

 توبثب اددوخ تراهموسصخت یشقن
 + تسا هدیناسدر

 وتسا هک ف رطزا هیلاح

 رد تک رد یاضاقن شبا رب د و ویلاه

 دوخ ةديقعاب (كاد) هک دسریم مایف

 روصت .دنکیم دد اراهن ۲ رثکا نم

 اب تیصخش هن ومن نی رتهب نیا منکیم

 ادشاب امنیس ملاعرد (كاد)شزرا

 ملیف دداروا « لبتلاس نیدنچ
 ناکشزپ ودب ه رک یرتسب مایف نیا .مدادتک رش «ناجیل دو نرتس و
 شقن و مدیکیم ین ادرگ راک مدوخار
 هدی رف آ (كاد) یا رب رثانیا تسخن

 «ناجیلد» تیقفوم !سب ودوب هدش
 دقنم و دوب وا یئامت رنه نیویدم

 «نوبپ رتدلا رهكروی وین همان زور
 هتشون (كاد) و ملیفنیا صوصخ رد

 ناتساد نامرپت نیوناج » دوب
 <«تساهد رک هدن زا رناجبلد

 متخاس (اد) زا یبلاجیاهلیف
 ؛«ناجیل دو اهن آ نی رتمهم دیاش هک
 - هعلق 2« «ناعو هب ینالوط هارو
 هدشوپدرز ناب وروا» « «یچابآ

 راشب ...و «دنارک ویر» « «دوب
 زا هک یملیف نی رنتقشمرپ . دنی
 نرتسو ملیف مدومن هیهت (كاد)
 یدای زرسدرد هک دوب «یچاپ آ ٌعلق»
 یکیدد ! تشاد هارمه(كاد)یارب
 دوب را رت هک ملیفنیا , یاههنحصزا

 یدرب دوخ بسایود زا ( كاد)

 خرسهرجفتم داوم لماح هکسلاک

 یکچوک كنس اتلفغ دهجب ناتسوب

 ملیف ٌةیهت ماگنه(نیدناج) هلاقم ةدنسی ون «ددوفناج»
 «دنارگ وی ر»

 ۰ ۸محفصء

 عرسا یاپ ری زب . یاب

۹ 

 ر) و تف د ی
 ۳ زر اس نیم)یودکسلاک
 ۳ ریسک رج د تب شق

 ۳ رالب اجنیم رد تیسب 0 تورم ثدشباد شتساد
 ها د) اب هر رفاه کمک یل وارد

 بد ۵ ی
 | نم

 ۳ ار ملیف هیهت هک دند رک
 رمام كيب

 رکن هتبلاومزاس لوک و 7 لا ومزاس 7

 شر

 مدرک

 نلاب 1 7 1 كاد) هرخالاب

 ات رکید داب یرادربلیفو

 زرانم لوا زود نامه اهتنم دون
 تن هکیتشم تب رض زا ملیف نذ

 . نت یور دوب هدش دداو اب

 راکهراب ودد دیشک ژارد ناتسرامب

 ۱ یارب ۱ دب درک لتخم یداد ربلیف

 قافلاب « دنار-؟ وی دو مایف هیهت
 نبا میدش «بآ و م» مااع (كاد)
 تشادن یبلاج ناتساد نادنچ ملیف
 هرسژردا ملیف (كاد) یزاب كل اذعم

 وب هددوآآ ددیل ام رهق داث ] نی رتهب
 هیهنب ممصت ۱۹۰۵۲ لاسدد

 «ادآدرم»یداقننا» یقالخا ملیف

 ادرپ-(كاد)هبادلواشقن . متفرگ
 اراموا نیدوم)هب ارشاب اقلرو
 . مدود داذگاو

 اب ناهج كلامم رثک ارد ملبفنیا
 رد ددش هجاوم لابقتساو تبقفوم

 بان لاس ملیفهد وزج اکی رمآ

 رثچ دد یراکسا هزباجو دیدرک

 !۱۵]تسدپ زباوجنیاشغب ومیزوت
 اب یاسه هنحصزا یکی هیپت

 هوا بس داک نی رناکشم <مادآ دمو
 0 کیا نحصرو.دوشیم بوسحم

 ۱ ) قافتاب (كاد)دوب
 ۲ !ذتفپ گی دکپ ناجب (نلکال
 ۱۱ ی ا)وگپ دیهدز راد 9دی سقم هک
 ی الثخا دنهد لامو تعم

 9 د دمآدوجوب اهن
 0 ۸ )و ( كاد )هک دش تعاب

 ددیووت رو یاب نقی
 هداو درض ۲ هد ره تروص یخذودوبک ودره ت

 ۳ هیدوتساب رالد ۰

 ۱ تخاس



 7//هس یرو هک 9 2 بت
 ی سر

 !تف رک دها وغ هدچب
 هربارلوا یاه

 ٍک )ناب رجنی ازاد لاسود رددد رک یمیف رعمین | ۳۱
 (میث ) ددام یاه شولک د نایتهدد ی ار ۳۳ ۳ 13 لاس۳ دناوتب وا هکدش بیس اههمانرب . * دودگین شتسزا سعی ات نیمه درد تیفذو« د دوم بک باسخ نیا ابو 3وشآ هام 1 یمک ترهشو تمج تک رش وک 0 (هلاون ناب -اکیش شنطوم یلوبداد همان رب دد تحن ۱۹۳۳ لاس هی رون

 لک عوضو«نیا وروآ تسدب «هنابش . راک یئادتبا یاه هسردمزا مع
 ( میک ) تسیقنوم د ترهشرد زین 2

 هک دشت یل وط هدیدرک عقاور وم
 ترزب یاههاگنب دایکی رد تسن اوت
 مادختسا < لدم وناونعب روپشمد
 ولت هب شراک ورس هرغالاب و دوش

 ! د هرکب دو یلیض دنفداک شرادپ یو فر نم ۲
 بوحم رهش نآ نهآ ءار ةرارا

 هک

 نا
 مادنا هک (مسیک)» ی (میک ) ادندن ارذکیما ادیدنهورب[

 یا هدننکه ریخ یسنج هب دج و بس دوخلاسو نیسمه نارتخد فال
 اعاستضرسب «غی دی واداجنآتشاد ةقالعشنادژ ملع لیمو نم
 همهفرح» هبوت بلاجسیپادداذک دوب هتفرگ میمصتو تشاديماخ

 » نوی زی ولت رد«نا رتخد
 ازاروظنم هتبلاو درک
 ادب |هدژ سدح دب ال ار

 هک اهتیقفوم نیاذادعب (میک)
 -رءآ هشيب نشاعناناوج دزن اروا
 هدوبن دادملق < نعء راتسویلاکٍ
 رد ارذب وخ تالیصحت هلائد دوب
 وداد همادا «جلاک دوین وج تیاد»
 دیناسرنای ای د تكرت اما رد هدود
 لاس هم مهدزاود زوردد هکناات
 هبشبوبحم ةغ.چوداب هک ۶
 دوروم دونب هدمآ «زلیهیل دو 2
 را رق (دوشیل ول) :دوهشم لالد هجوت

 رد (دلاویرج) دمب ژزورو تا

 اب ینالوط دادرا رق ایپملک ینایک
 رد ادتبا (میک) .تخاس دقنم یو
 ۳ «تسا یبآ هاو لثمملیف دنچ
 یکچوک یاهشقن «ناطیشهب لیدبت»
 اد رک بسک یمیظع تیقف و« ودوم ءافیا
 ری یب مایف شش مایپملک و ین ایمک د
 هک تفرک هیهت تسددد (میک )زا
 «توسلا قح» زا دنتسه ترابع
 «هناخدخضرب رفا هو و «!تفید>د
 «كي كیبدد < یلالط هزاب درود
 (میک) «نیچودیدا تشذگ رس» و
 اب دوسخیکشیپ رثه نادود یطرد
 نوچ یوم و فورم«ناگشیپ رثه
 و(نومیل كج) د (یدوک ام درف)
 (ارتانیس كن ارف)د(نوسیدام یاک)
 (دواپندریت)و (ندلوعمایلیو) و
 .تساهدوب یزابمه

 اپ رب یرشح

 <هف رح>نب

 شودپ .دیامن لاپند ادشردام لفث
 ووب فلاخم تغس عوضو»نبا ۲
 و نان لفش نیارگا او مدیا
 ادب هدر ماقب ندک شرددام تشادیب و تبثاعد 7
 -هب تبست ادوآ تالع ناب رج

 و داد لیلقت یدایژدادم
 .راتزایرتمهم لذشر۴! ۴

 -یبت شرمعذا رثشیب ل ۳ ۱
 ایمن اغاشاتزا یکیدد هک

 تن

 ۰ ی
 ض

۰ 
 ناوخ ذاوآ ( نیتام ینوت)

 امنیس ملاع دنمرنه ًةشیب رثه و یهش
 ملیف رو دیئاوتیم نونکا هک ار
 رد «یود ورب یا رب طيلپ ودر لاکی ذوء

 رد دینک هدهاشم لاتسب رک یامنیس
 ۱۹۱۵ لاس راد
 دنلک وا دد(سپ دوم نی ولآ) یقیقح
 وراذگدوجو ٌهصرعب یاب این رفیلاک
 شفیرش نس زا لاس ۱ یا اشامو
 لطنا واژا (نیول ])! ددذکیم
 ٍک یادص

 نیت رام

 یدنن امیب ٌهقالع یلاث
 جاودزا ادرک ساسحا لد دد داب
 و دب رگاپ رب ادض ورس یم ودنآ

 نآب اد وا دوب «سکوق» ین
 لدب(نیت دام ینوت) هباد ووخمان سپدو» نیولآد دروآ ورد

 «۱نآ و غب هچب ن لود نوه ام
 اب یاهمایق دوع تکرش ۲
 - نک هتردب اد ناولع لث«یشزرا

 - ددرگیم عورش جلاک زا
 هن اخر ورقوف-د ورریم رهشب اب اب یلع
 نایک دد»

 یک دن ز
 تیل وا

 رد یقیسوم و <سل وف ی 7 رد مرادلیم تفکیم 2 و تشاد یریذیلدو هدن ر
 رتخد - تسایند این دات نم بلق
 یلادارسف ترهف «درتمینایک زدو ترزب هاکشورف - دلیفکیز
 نیو ددوآ تسدب ینوت یا رب
 ار وا «ابزاک» باج مایف شیامن
 و دناسانش ناین اهچب

 هدنناوخ هدنب

 و ناشبوخ بلفا ۱ موش یفدرمم
 فلاغم عضو نیااب وا ناتسود
 هدیقع مهوااب شردب اهات و دندوب

 دش تعاب ردپ قیوشتنیمه ! دوب
 رد اددوخ تالیصعت (نیولآ) هک
 «یرمتنس» جلاک ددیقیسوم ُهتشد
 رتشی لاس هدزاود وژومایب
 رتسک را هتسدکی دد هک تشذگیم
 ۲  هیدرک مادقتسا وک اکیشدوپشم و رایس
 ءانپ وبدارب و هتخاس اهر ۱دلقش نا دوب مک شتوفح نرج نکیلد
 نیول آاب سناش مهدابتیا ! دروآ
 و دنتساوخار شرذعو درکن یداب
 زاو] سالک رود وا یگلاس ات
 تف رکیم ارفادادص میلعتو یناوخ
 رد نی ول آ هرودنیا مامتا زا ی
 ٌهمانشی اش رد و دش مادضتسا رتاثت

 رد تسج تک ر ش «هب رحب بیقعتو
 اب رب یلاغوغ نانچ نیواآ سیب نیا
 طیلب دی رغیارب نایرتشم هک ومن
 و دندوب هدرک اپ رب یشدوش
 لوفشهفیظوماجن اب اداچان اهسیلپ
 دن دش

 یدار ,وت .ك.دآ> ینایک
 دوخدزن اد نی ول آ همقاو نیاژادعب
 دقمنم وا اب یدادرارت و دددآ
 یتسیاب لاسکی ضرع رد هک تخاس
 دیامن تک رش شزدااب ملیف هسرد
 شیوغلوقب رک لانوف یناپبک اما
 هک یلاکب شرع رد و درکت انو
 دوب اهنآ داددارق تحت نیولآ
 دن دوش لوعمودب یشق هنوکچیه
 دیدرک ویدوتسا نیاكرتب راچان واو
 ناب یافش نتفاییوب کت دد نب ولآ
 ءراتس اب اتلثغ هک دزیمرد نآ و رد
 هجاوم (یفسبلآ) بویحم و یمیدق

 نایمدد یتح
 شسزا

 نامدوخكاخو بآ «فبطل سنچ»
 اپ و تسدیداب ز ناهاوخاوه زین
 اوومش

 ملیف هس یددزب (ینوت) ذا
 ناسآود «دنب ایم اجنیا نارتخد»
 «نلت ناعاردود «قشعیآ رب
 ملین نب رخآ داددنهاوخ شیامناد

 شیپ > و «یتشک هشرءرد» شیاه
 تیقف وماب هک دنشابیم «یزرمل دارق
 دن اهدشو رب و ریمیظع

 سیل ]زا الطزاسب نیت دامین وت
 ٌهصاقروهراتس اب ۱۹۱ لاسددیف
 ۹54۸ لاس دد (ییرپدیس) ای
 لی بمحاصنونک اد دوم جاددزا
 ردشابپم ول وچ وک ین وت

 "یودورب یارب طیلبود



 دنتشا د هدیقع و هدادناشت

 رتشیب دابن اردهچ ره بآ رش

 لثم دنناوتیم زیئام یاهور امنیسو دب ایم هدرپ یددیداجلاسیئعی
 :تالوصحمنب رخ [ اپمد] تکلمم

 اهدید نونک ات دنشابیم ۱۹۵+ لوصحمهک ار اهملیف نیا

 زا یدادعت زین یدوزب ومرگن وخ-كين كيپزابدنب -اب ورت نام رهق نلع
 ,دم]دهاوخ هدربیود ۱٩ :+یاهیلیف

 ناهجدابخا نی رخآ زور ره هکی ربخ كد زب «ب رشن «تاعالطا > وه
 تمسق رد؛دی امن یم پاجمدرم عالطایا رب وسک ۱میدازک ربخ زا ار

 دننک اشاهت اد ناجی امنی

 یوکثیمه تسن داروپشمباتک یورزا یدوزبو :دسی وئیمدوخ یل اهثیس
 لوا شقن یسی رت رسنپسا دآ ددهک دشدهآ وخ هیت یملین

 < تشاددها وخهدپمب ار
 اب ددوربدرم ماثب

 روب زم ملیف هک درک هفاضا دیاب

 دی اشودی اسیپ یمآ ددوخ هیهت لح ارمنی رخ آ
 لوغشم و هدیس دنا اپب نآ هیت نونک مه
 هظحال هدنشاب نآ یروت | رب ال یاه راک ماجن |
 لثم مه تاعالطا رابخا هک دی؛ ام رفیم
 اهامنیس لبقلاسدنچهدش رابتا یاپملیف

 ,دوشيمهدادناک دنن | وخ لی ون

 اتام یدادربمایف تمنصنوچ
 هدیسر لایک دحب وهدرک یقرت هجردیهتنم
 .تسا

 هیهت اب هکدناهدمآ رب ددصردیناریا ناکدننک هیهت ودنیا زا
 فرم زا و هدرک كىکدوخ تکلممغیدات ءایحاب یخی ات یاهملیف
 نیرتمبدن زاسهدن ز امنیسهد رب یودادینراتساب و یلم یاههنافا رگید

 «دادمان نالعرا ریماو مایف هیهتاب نونک انادشزرارپ تعدخنیا هنومت

 نوچ یرگیدایعی رات یاهلیفنآ رب هدالعودن |هدناسد روهظ هصنمپ

 تباقر < لیمودبلیسیس ران 7 اپ هک «هلجدسو رء» و<سرطعنیهاش»
 هتسجرب یاهملیفندروآ دوجوب رد ا دین ارب|ناک دننک هیهت یداتساهدنکیم

 .دنکیم تباث یخب رات

 ب لیسیس یاق آ هتیلا
 هیهت یارب الثم هک لیمود

 لاس هس دوخملیف نیرخآ
 اهتدمد هدرک فرص تقو
 ناتسادع وت وخب راتهداب رد

 یدادهنماد تاعلاطم ملیف

 نددبتسا هداداوه دابب اد دالد اپن ویلیم نآ رپ هدالعو هدروآ لی

 ناکدننک هیهت ریاس وناشیا دیامیپیم اطخءاد دشاب هچوتم دوخ هکن ۲
 لا زا دنیای و هدرک شومارفاد دوخ قباوس دیاب یعی دات یاهملیت
 ادن ریگب داباریخی دات یاهملیف هیهت هاد یناریا ناذاسملیف تسدرپد

 6 ر رد دیما نیت وت نیا راز * 3 ننهادو و« ِ هامایص
 1 ۷1312 ربا یامرورفدوب زم

 راز نیاذا د هدرک
 ءررش نا ريا یامنیس

 , دهد ماجنا كاخ

 رد مهذاب ۶

 زالجم لاو ۳ مجار یکتفه
 ٩ا* یز نسب «دوباک جاد» ال
 ریل ریشردد دو هدش هتشول

 4 هک دوب هداد حیضوت

 لب افمود ار ناشن انطو-ه یک دنم رش تابجوم دوخ راتفر و

 ۳ . دن | هتخاسمهارف

 یاهدعادمآ لعب یدذا نارهت رد دوپاک جادتماقا تدمرد هک ی مرگ

 رد هداضتسا تهج اددوخ یاه< زیچ» نی رتهب هدشیراک ادفب_رضاح
 : تاک كرت ادنیمزرسنیا یتقو اهدعب ات دنداد رارق ناشیا رایتخا
 رداددوخ تماقاشوخ یاهزور هرطاخ و هدیشک ءآ ناربا دایب هداومه

 ۱ دنکن شومارف لبلب ولک دوشک
 دهدیم شرازک رصم ذا یتشاوی ام یفضم ربخمهک را رقب

 راک همادا یارب روشکنی | مظعم یاهوب دوتسا ریخآ عیاقوتسانمب

 رظب رصم طاقن نیرت ملاس هک مارها یوتردوت یاهتن ریبال لغاد
 ا رد اجن ] دو دن اهدرب هاثپ دسریم
 و اه هلو-1ک شرغ یادصهکبلاح

 یسیلگن | ناز اب رتچ یغاب هچ وک زا وآ
 اهیودنارف نوئدروک ۲ هبشنو
 تدارحاب دشارخیم تدش» شوک

 ماددملیف كي هیهت هب تسد یبیجع
 دن اهدز هلان و «آ و كشا رسارس

 عونكب نآ دد لامج هبماس هک
 و ون رب كنفتاپ دیدج الءاک قد
 زاكشا ودهدیم ماجنا دوخ ءالک
 ...دزاسیم رب زارس یجاشامت هدید

 نبا مقهدتحص هانک ناک ابک هتبلا

 دوبدهاوخیوار ندرگب ربخ
 امئیس تاحفص زا یکی

 الج میل اهن-«هذص ؛تعا ادد مزالیناریا درفره

 , دشابیم

 دافرش



 نیرتگ رزب ) زو رنلم))

 5 داگن د یاهسال اب و قدزرب و كت راک
 یداد
 یاهاش

 دن زایم توهم و۰ رب
 ۱۳ اب هگتیدنم راه راکنشب

 9 بوبحم ناک داتسصابل دوخ یحم
 ۳۲ ی ید هناد نياز
 نیا دینادیم. تسا هدوب یلاکیرمآ
 ؟تسیک نز

 ملاع مه ددهک (سی ویدناه)
 روطب دنسانشیم (ذودناه) مانب اروا
 تختیاپ سابل حا رطنی رتک دزب نیقب
 یکلاس هدزن اب نسزایو .تسامنیس
 هیلاح و دومن ذاغآ ار یزودسابل
 هیلک , دشابیم نف نیا صصختء
 دوخعون رددنکیم حرط هک یئاپسابل
 لوصا ذاتسا ریظن یب و یراکتبا
 تاعالطا سایل تدافتم یاهگن رد

 یسک نیتخن و دداد یقیقد وقیبع
 یاههچداب شزيمآ اب هتسن اوت هکتسا
 رد تآ زا یاهزات سابل كن راکنر
 -ناکشیب رثهد ) اپبناخ و دردایب
 نت هک هجنآ زا رتابیذزاد (اهملین

 ۱دهدب نا

 رثه حا رطنام# (ناه)
 تسیدنم

 و داومن عادب۱«شوما داکسا» ملیف رد اد (یلتناج) نیچ رپ ابا ه
 دیس ] یلاشاعت و لات سابل
 هظحالم «كچوک هژا سو ملیف هد هک یاهدامل !نراخ سابل اباد (لاد نیل د )ودروآ رد زیکن |لایخ ترور مندداکی رب و مایف دد اد(سب ۶
 ۱ تخاس رعزیکنا لو و رآبپ رفلد دیدوت

 را دو نیک فدا ع و رشیکل اسهد زن اب زا اردوخ لْفش دش رک ذهک دوطنامه (ناه)
 .درذکیم شنسزالاس
 زاغآ و ک اکیشرد و اراک نیتست ۳
 یعسدوب شرودقمهک اجن آ ات (نله) ودوب (تراک دام) شا هلاس مرژاود رهاوخ وا یرتشمنیل وا ودید 1

 تفه ویس د

 وخ راکب (نله) و

 2 ی

 « زوریلهزا سابل حرط» ابی ز»راع-«لاد نیل رآ»

 -۱۱ هحفص.

 سابل سالک نب

 دوبمک شدم
 ووختف رک مست و هنخ

 دم هدیان رب ادی
 ات دی ودفرب ک

 هطسا ونبحهب تشادقن وراهوب دوتا
 ست رت یبدی ودب زک رب ناک داتس-یابل حارط ناوئپ ادوا < ریامنب - ورتم > یناپک ۱۹: ۲لاس دد
 . تفرک ندیشخدد والابقا ةداتس

 كي-۱ ودشاب ریزتایصوصخ یاراد دب اب سایل حا رط دی وکیم (نله)
 تشاد دهاوخ قنور شرازاب تروصتیا ریفرد«!قشاعكب -« دادم تسایس رفتکی -۳شاقن كي-۲ دنمرته
 نلهطسوت اهملیف رد شیاهسابل رذکا هک بوبحم ءاتس( دولیت تبازبلا)

 هتلک وا ٌمداب رد د
 م هتخاس
 تساآ

 حارط رفنکی مهدمب و تسا برجم سی رثک اكي لا هجردرد نلهد
 راکتبا ابیولاسنیا رد .دش عو رش ۱۹ لاسزا (نلهز تره «۱یابل
 یئاشیس تالجمو همان زور بلغا و دور دوجوبار < رک انشنای و ریم» ملیف هد ( زمایلب و رتسا )سال یبیجع

 ترهش ودن دوما ریدقت وا رنه زا

 دشریکملاع یو
 رو و عهبالع رثه «یدوجاپ تاقالم» ملبف دد ( دولیتتبازیلاژو (لداب نیج) یاهسابل هیبناب (ناهر

 و زمرق سال . دن اسانشنایت اهجب ریطن مک وایب زیاهحرط غادبا رد
 یاه یبن تنالا وا را فیضوت لباقهک < وبناو ی[ و ملیت دد(دولیت تبا ریل ا) یابیز سابل اب و«تسابن د ابتد اتو ملیف ود (نوسیلآ نوج) یراکتبا
 اسب (ةور نله)میم یاهراک زا
 « دن و د یم

 ۷ و هحفص رد هیقب



 دن د رک رایب سابس

۰.۰ 

 دیسریم رظنب ۱ ۱لاسات

 یتحو ذاسلیف یاهروشک مامت هک

 دنوئلپان زارگید اپیوسنارف دوخ ۳ ۱۶

 و دناهدش هتخ «یزاس نوللیان>

 اریغی رات تیصخشنیا اهویدوتسا

 ناشدوخ مهات دنداهن دانکب یلک

 3 یکتسخمقر یتدعوا مهد

 < ستاکلبآ »> ۱۹۲۳و

 زا ۱دنوئلپان رگید داب یونارف

 یاهه رهچ نبرد ر وهشم :

 اساسا اساسا ات .تسوآ رس تی

 رد نوت ۱
 9 وایارب < صت راک دردآ _ ::صوصرسسمسیسمس سو سو سو سپ سو سوپ

 )2۳  یارب هامنیس خی رات رد

 ی ی و ءانب یا هقب رطدوخ
 دن ۱ ناو عن
 را رنیسهب بش تاهج یدایسب زا
 زر , هدرپ هعطق هس نآ و دوب یلعف

 نت ود و طسورد كرزب ی

 رب فرطودرد یواستمد رتکچوک
 م)رپیریوصت كيره یور هک
 شی دد هاگ هاگ و تسب یم شقن

 ررو ایمدوج وب نیمعساسحا

 زا سابتقا هک رثا نيادد اما

 قپ ءاک ره دوب نوئلپان یگدنز
 یلصا روحم هک هدننک عانقا یزاب

 شوک تشادن دوج و دشاب یرجام

 هد بآ رب شقن هدننک هیبت یاه
 دوب

 ده رد «هن ودوید تربل ]>

 یبجوت لب اترایسب یزاب «نوللپ اند
 مشخو روشوا تیصخش ردو تشاد

 مهردت اجت و فرشاب یبلاجوحنب

 -رثهنیا لیتسا یسک .دوب هتخیمآ

 رکا اما ددوآبمت رطاعب اد هشیپ
 لام هو تی هب هک ادرثا نیا

 یچاشامت تسا قلعتم نیاذا شیپ

 اهیژابزونه دنک هظحالم یژورما
 « تساهدنهدناکت و رثوم

 اپورا روطاریما هب 4۳ ین ز اهنت « هریزد و تراپانب
 بچه !داد یفتم باوج

 - مایف نیتسخن زا یکی«نیفزوژو نوشلپان» - ۱۸-۹
 .دوبهدشهیهت خب رات دلرزب درمییا یگدن ززا یئاه

 نیوسایلوجو یرفموه مايلبو ملیف نیا ناگشیپ رنه
 دن دوب نود روگ

 تحا یرثا نیرتگ رزب :«نوتلپان» - ۷ نونک ات هع
 و ۳ و تب
 ۳ طیف هیهل هنارف روطا رپما یگ دنز زا

 لب »و ذوب «هن ودوید تربل [»هدیهب نوئلپان

 دوب نآ هدننک هیهت یوسنارف
 ۳ ۷ بس



۷ 

 اس )را .دا ناتشیب رنه :[«جات دب را و رء»- ۷

 هزاب ول هد نیلک اژو لددابیئوا - ناژ « ()یرتیگاش
 دندوب

 تشاد یتمظعناثچد وب ء
 دوم قو رزک وه راه تس 5 1 : راس هک

 شق رت«یرواذ رارج» :«ابرد نیطایش» - ۳ « راشنالب ریپ» هن ادنم رنهی اب« یعذطلس قالط»-4 ۳ ۳۸

 « یلاناگشیپرنه . تشاد یک دنا لر نوالپان دروم رایسب نولپان یلدن ز زا رثا نیا دد
 دندوب نز كب ینابیز و ینزها ر واب رد تفرگ رارق هجرت

 ٩۳- هحفص-



 و حج

 یا ۰ 1 ۱

 هه خو ی هابز هزار رد دژ ریلاط

 رحس هش اب

 و
۳ 

 و دیش ر وخ ر ون ه ین! اب مای یفاتخمیاه دف ز

 وج و اب دعب وذش رم مچ و دن

 و هدیشوب رس یاهضوی ووتس دودجم

 هخشا رب « والع ی وقفیاه روتک ژورب زا رف ناشنادنمقالع نامشچ ربا رب رو

 یک دنشخددو تف ههنحص تعدخ رد یرگید تملص : ههدم

 روت ند رب داکبأاب و یصاخ ۰

 هرهچ ؛ هدشباضتتا ومژزدل تاپجز

 یاس )قاسفالخ رب « رله

 یئامئیس رابخا نینچیهو ص وصخب

 دییهآ زئاح تاعوبطم رظن هطقن ز

 كيیاشات دیادیم هکیدوطب
 رب دد هک ید ودحم نامز تاس ملیق

 زادنهاوخ یمهکین اسک یاب« دواو

 هدب دا ددوخ بوبحم هشیپ راهكب د رت

 ؛دن رب تذلوا هرپچ یاشات زاو

 تمعنصدرومنیا رد ابنت وهد وبن یفاک

 یاهسکع هبهتاب تسا رداتیساکع

 عبط ناکشیپ رثه هرهچ ذا ای
 -راتس زا كي رهناها وغا وه ونا دنسقالع

 نآ زا هتشذک وهدرک عانقا اد ناک

 زین ناکشیپ رنه تیقومد ترهشپ
 . دنک كیک

 طسوت هکیا هلاقم نتم كنبا

 وی دوتسا یمیدت ساکع «سن وجیرو

 اددوخ رمع رسا رس هک دوویلا یاه

 هنشون تسا هدنارذگ هتشد نیارد

 دوشیم لق اجنیارد ؛ هدش

 یذدورسما ناساکع نابم رد

 دنتسهید ودعم هدغاهنت ۰ دوویلاه

 امئیس تعنص شیادیپ لباوازا هک

 -رثه «رهچژا سکه هیهن هب نونک ات

 هتسج رب یاهتیصخش رپ اس وناگتیپ

 یکبنءو دناهدوب لوفشهدووبلاع

 ۰ مدریم داشی اهن [ زا

 شی ادیپ اب هک دوطنامهامشیسرد

 دوجوب یک رزب بالقن !رادادسیاهملیق

 یلک ریبفت ناکشیپ رنهراک شور ودمآ

 تفاپ
 هتحص هیبت د دون >شی ادیپ اب

 رب زدد وهدیشوب رسیاهوپ دوتسا رد

 لوحت « یوقیاهروتک ژورپ داوتا
 دم[ لمعپ یدادرپملیف راک ددیک درب
 عضوب اددوخریثات ینوک رکدنیا و
 و تشرد یاپنالپ ردیاهدننک هریخ

 .تخاس رهاظظناگشیپ رثهتدوص

 یاههنحصماستخی دانی ازالبت

 مس

 اد یچاشامت مچ و۰د رک دین

 دومت باجد وخب یب واطءمضوب

 راک رد« روت وندشد را و ژادعب

 تروصژا سکع هیهت«یراد ربملیف

 هیهت رکید تراسب ای ناکشیب رثه

 تسقتپا ردودب و رک لوادتم «ءرت ربد

 دن دشادیپ یرهام و هب رجئاب ناساکع

 < رت رب » هیهن رد یساکع راک تف رشیپ
 و هتفاب همادانانچمه ژورماب ات

 هدیسر ینیصت لباق تاجردب

 .تسا

 رب وصت نددوآ دوجوب یارب

 لو و اب ی ۲ و و و و ۰ و
 رس ۳۹ 0 ت

0 

 رد ر وهشم
 هش ی

 :؛ را, ۵ یو
 ون وعس نقف 9۱ نا«

 دب وگ یم
 و اب

 ۳ مئکب هاگن رهزآ لبق «هیپ رثه كب بروصا بونط
 ۱ کیم بارج ق 1 تح هوره ودب سکه ریچ

 ۳ ؟ لثمتسپ مزال ۰ «> ۰ ووا و وکار
 ۱۳3۳ وب دیک رم کب دهدب صیخشت دوخ یسانشنا و

 00 کیواب هتشاو اروخ هاگن . طوطخ ددین دود تالاح ؟هب س 1

۹ ۹ 
۴ 

 7۳ نرزا رفررم ترش نت عین ةق نماخنه . مری

 0 مخب مضو یازاو  ردیوصت و هدش ِِ
 6 دشابیم یصوصحب مع ۲ آ

 یررت نورب راکب و ساک رظن زا". الماک یمضو ۰ دم
 8 دو دوشم سکعتم نشور و حطاو

 نکسم دو زم تاللاح رثا هکتروص

 كي رظن زا سکعهبرت نیحدد تسا

 اهنت ودشابن تب ورلباق یدانسضش

 رداتیانشناورو هدب زرو ساکع كب

 هثیپ ره رهچ مض و راک ماکنه تسا

 ین ورد تالاح رثات ظاحلزا ار

 دهدب زا رق «ءلاطء دروم

 یتق وراک هذات ناگشپ رنهرثکا

 دارق نیدود یولج نم هیلئآ رد

 دنس رپیمالثم دن ریکیم

 ددوفا رک نوج لثمتسا روطچو

 یلامنیسهرهچ نیرتابیزا رولپا تبا زیلا ۱

 ۱۳4ص

 لا ناولب دن دادرب رد یفلتعم
 ندیموب و هتسجرب نابل ناوتیم
 راک درب ماناد «ندودنا و یمام»

0 
 دعلب اقمیتف و هداتسنب

 ۳ ریگیمرا رقنیب دود
 مند دب ات یسم اهن آ یود روتک

 برود مشچوهتف رک دوخب یاهژات
 دیتاکت یوراداهبل نی ایرگی دوحنب

 ناب تسا نکسم « دیامنیم طبض

 یشان ساکع كي اد «ند ودنا و یمامو

 مضوب ون طلفشپات ندرب داکی اب
 هکاریاهجیت و هدروآ رد یاهدننژ

 شور كي ندرب داکب اب تسا نکمم

 دروآ تسدب دون شبات رد حیحص
 , دهدب تسدزا بیت رت نیاب

 اب« سبوید تب > نامشچ
 یصاختیعق وم زین دوخ دنلب یاههزم
 راد رت رپ یاهسکعهیهن ظاحل زا ار

 نوش وف نوج نپ« نامشچ ۰ دشابیم
 ساکعهدافتسا درومهکیت روصرد ربا

 زا رستاپب) دریک دارق یاهدپ زرد

 اپایل رپوصت هد تسه هک هچنآ
 دشدهاوخ

 ره هدوبلاه یابپ ژ ناک راتس

 نفایپم یصاخ یلابیذ یاداد كي
 *ب رظب ذا یلابیذ نیا اهن هک

 » هیکان لپ اق وادربیلیفاب صاکع

 هظ یلاهبلاپپ دشاپمم یدنب هتسد
 ۳ تباهن «رولبت تبازبلا»

 ؛ابم لامشب ساکع كب بواطم و

 ۹۸سه ادا تروصریوصت هبین رد

 ی ریا6۶ تقروزم
 ۳۷ 7 هل اوتیمو دوش
 وخشاب تب اضر شراک هیتر هک
 و نت بت عود هما نون آسم حج هم دنیا
 ؛ناپمددو دنشابیم و ودحم

 >د و ول اع اد (رندداکا وا
 1۹ هجفصرو هبقب ۸



 هجوم

 ۷ رد
ْ 

5 

۳ 

 زوج وب ین ادتاداب رام
 اب دوج و 1 45

 1 ثیمها
 داد رگا
 ودبتفک ار

 هلسدو تس نکس «ناتسادنایب
 یمل اج زیچ ادنآ دنا وتب بآ زا

 یشاقن كيدين اوت یمن اعش ,.. درو
 كي ددارن آ ودپ داد رب اد روتابنب
 سکسل اب دیهدرا رف كرزب رایسب باث
 (كبادنا و )اب و« نآ ربما دویولب ات
 اب هک باق كي رد دوشیمن زی ار
 تسا بساتتم روت اینیم یشافن دایبا
 هکبتفو بیت رت نیمهب .. داد دارن
 رداک ابی بلاق كيرد «ناتسادو
 هک یزیچ اهنت تفرک دارق بساننم
 میتسهنآپ فو طم و هج وتم هشیمهام
 یلاهتانیت زن نآ هن و تسانانساد
 وروخیممشچب هد رپ یود هک

 یج رهل ودوش دوصت هک اهن ]ان
 دناوئیم ملیف هپیئدد لوپ فرس»
 ًادک ومنمدناشکب امئیس هباد مدرم
 ناتساد هک مداد هدینع اتیطند
 تیقف وم هک تسا یاماع هز اب
 دیامنیم نیمضت ۱دملیف

 1 حخ ربا لاجم یاه تسمه

 دنتسیل ملیف هدن ژاس ازچا هوکشاب
 داجب !یساسا لماع زین هشیپ رثهینح
 رد زین ناد رگ راک , تسب ثیفاوخ

 ء نادنچ شقن رمان ۳
 یم درجوب د مایا «نا ی یی
 ,سب ودردآ

 یامنپس 1 پس هب یدسوهکن آ زا
 هلینکن لاستسی دش هدف شو
 یاتیسهدیاژهک ینف یا ۶۶
 شومارف هرابکب د» ب
 رشیپابهک رو شکن یدک

 ۳ یلم رد تماس
 وا دنروجوادتباذا درب 7

 ًافلطم ابلیس تا رد

 هت زا

 ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی

 مساسا

5 ۰ ۱ ُ 

 فن

 رگ ان ام
 كل رحنسیاهملیف هب مجاد نوت

 رب رس داپ زا مپ دوب هتخومآ یلومحم
 ورتم یناپک اب

 یارب هک متخاس دقعنم یدادرارق

 نم تفون آرد

 با منک هیهن اد «تی
 رد ۰ لوازور دوب ۲۸٩۱لاسدد

۳ 
 سن نسیا زا اد نییدود متفگ
 یور شدپ راذکب و نورب هب وای
 ملیف ن) ةداتس ۰۰ لبترج ی
 ی 3 ك اب احتهلب زا دباب
 «بروای نیلاپ دا ابا دن دودمهاوخ
 هووشپمن > هک داتفا ءار ادصو رس

 نانک راکب هحص نیتصنز زاغآ

 ممهنم دا ن

 و چو و
 رو تیانف را اه نفر هک رزب ار«لرب » » هک اه اب

 اههشیپ رثه یو گنفآنآ یادصورس
 هب ییرگف اجیارد
 4 مواو زوئند +

 برود رود اربتآ و دن و وای وتپ

 نیب رود یادص
 ء دشمک یاهزا ۷

 ارنی دود » دن دروآ نیگنس فاحل

 طاسم یراورسب ملیقب و منک لخاد
 مشاب

 طسوت لکشم نا هرخالاب
 ردا رب دری سالک ود > اهنیسنکت
 دشلح 4و ربشام رند دوو هزاتس

 ادعیب یداد ربلیفنی دود نیل هاو

 هسجمیاب رد« نامرفهد»یلاد رگ راک و هیهل ماگنه»لیبود , ب + لیست
 ها د و ویلاه تخاس ل رهلا وبا

۴ 

 یو وام

 دننادس ن » یاه

 دی جو موج و هو جو
1 

 1 ی ریوگب .دیدنار هوکشاب و للجم یاههنحم
 اد ملیف كي تیقفوم لماع نب 9

 ناوج یلبخ ژونه امنیس تمص
 مب هدشن چپ

 ناگ واتس یاربمد رم اپ ۲ مینی ۳
 لتمدنتسه را لونغشمزوتههک یسب دن

 هگنبا هک

 4 اقسانم « یک درب
 [ماهتشادن او شب راه راعتفا زوص
 هیقب و رپ وکیداک و لیبکترالک -
 (كلب و ربایرته) (یرت سلازدتام
 ناب رغاتكررب ناکشیپ رته ریاسو
 دنهاوخ مد رم هچوت و مارتحا ماقم
 نوچ هدنسرب هک مزا ودیما « دیسر
 یقوقحشز را سنا وناکشیپ نه نا
 دننکی م تفایرد هک اد ینارک
 . دن راد

 نالالد طسوت هکیا هتیب رنع
 زا و دشاب هدش هتفای اهوب هونعا
 مین اهن یزیچ شاءهداب دو مو رمهقباس
 هژادناژا شیپ هک تسافیح امثاو
 -رثه .هنک تفاب رد قوقح يلوسم
 مدرممیطباب و هچوتدروم ناکشیپ
 ونیووتسازا هچآ زا شی هی
 ی هدافتسا نآب دن را ادص تفایرد

 هتناسز

 طقف متکیم دارکت مسه زاب
 ادیملیف هناوتیم هک تسا ناتساد
 اب و دهدرارت مدرم هجوت دروم
 یتفگنهد و ۰ درپ نیب زا سکسلاب

 ور اب ارتآایو دزاس ملیف دی امن
 مان 9«هشیپ رنه» دان هاب
 - رود دو طقف شاهتسحرب
 ارولاس دات یملا یاه
 وا هچ . دنک رپ یچاشامت زا
 ملی .ناتساد تش ترهضرکا نآ
 »- رتهيیه هوش یاد مد رم نایمرد
 ار .يرتعس بلج رداق یا هشیپ
 . ةوب دعا وعت _ملیف

 + اهملیق هیهت رد
 بوخ هبنچ نداد نانو



 تک رشاد یعقاوتروص« یمراک» ومتسیب نرق یگدل زرد« زوج یمراک»

 هد روف یل و ثرویه اتپر»

 ۱4ص

 | ماس هاشداب و ان

 اب ناوتع نیمه تحت و در

 هدرپیود ( ندد نربا)

 هب ملینكب ناونمب نونکا

 » (داکآروبد

 ۳ یئاهملبق هیلک تس
 دد دادی 7

۷ 
 نی ددد یولج درکم

 ۲ رودقم رمتخم
 نا ی

 ٩ دومت هفاضا ناب ا بود ناوتیم

 ۳ ابددوپم

 و
 ی

 رب دم نیرت ریطخ ردو هدادن
7 

 هو نادپ واچ یب دا

 دد اردوخ ذوفن هاک

 ۲ 3 نیا ماددو تابت

 ِ . درک دنهاوخ



000/۱۴۳۱۲۵ 
 یاهقح ,ملیح هک فبح

۳۳06۸0 0 1 ۵ ۸ 

 ودهد رب یک هاوغ یم هکبت ۵ خ

 _ت ت خالاب و دب امتیمفداصت مهوآ ییسل
 داظب ياد وخ هک رشخد رخ

 دام ههکن مرگ رسادیجاشاست ملیق ن و ههدیمیورد یاهرشوخ

 و تبالبنآ 7 هک هوشیهدناوخدپ دج كنهآ و اهومجمملیفنیآا

 . دوشیمارچا سامال ودن ان رفو لیک دراوه

 یامه امنیس

 نزردام یالب

11 0۳۲۲۱, 15 ۸ ۲۵۸ 

 ینامدآ وتا - تیربیم - ابیرک + ناکشیپرنه
 ادا ول وت ریلآ نادرک راک

 یتن وب ول راک - سیتن رول ودونید هدننک هبهت

 ابلاتیا ملیفسکول یناپیک ۵۳+۱ لاس لوص"
 تن وماداپ زاپسک :هدننک شب

 دا اسب فرطنب اب لاسنیدنچزا هک یمایلاتیا یاملیف نییند
 تعیب هنشاب هدوبن امنیسملاع یایملیق نب رت یلاعذا رگا سس 1 دوج ویدنچ یاهلیفهدزک زاب امنیسب نادنمقالعنی رد دوخیا دبی

 و <هخرچ وددزد» ملیتناوتیم لانم یارب . هل اهدوب ام 7 نی تهب)
 ميهاوخیم هی رمنیاهک ادیملیف هتیلا و درمان ار «نالیمدد *

 وزسج ایلسم یلو داد رارق اهنآ فیدر رد ناوت یمن میل ۳ 
 ن ۳

0 
29 



 ت ۵ د ۵ هک دن ایم یر وب نآ رتخد ریاس نایمدو وا

 ( تیل وژشقن دو لاتنش نا زوس)دمآ رخب اهغالک
 ان وروو یاب ز روش رد

 دا رقدوخ نانساد هنحص ! رب ام هک
 روادع بسب هداون اخود میهدیمو

 عازن و شروشب تسد نب ربد »
 نوخ نآ رد هک دئن زیم یدبدج

 ساخغشا یاهتسد یدایسب دا رفاو

 دزاسیمهدوآ ار بیجن و نمادک ابو
 هداو اخودنبا موشلست زا و

 ار ءوخ یک دن ز تس دب نداعودو

 دننکیم زافآو

 قدع یاربجام كنبا و د

 نبا یورب هک تساهن ۲ دانگ رم و

 را رقامش ناک دید ضرعمرد هنحصو

 هرکیبچ
 یئاطخ رکا هک تسا دپما و

 هدب رگنب نادب شایغاهدب دابتفرو

»۰ 

 ناشخردوت رب نیا ۰۰[...
 هن ؛ دب اثیم هرجنپ نآ زا هک تسپچ»

 يه ید
 هرهچ ناشخ ردباتف ] نبا, تبل دژ

 تسین باتفآ نپا ۶

 هرجنب نآ و تسوثد

 وت رب نآ ذا هک تسا باتفآ[ نآ >
 .دزاسیم«رپغا دناک دی دوت راسخد »
 رد هک تسیچ اههراتس نپآ هوکب >

 ناک دیدنب اهن! دشخ ردپم و هرهچ»
 مک هاد هاتس ود اهنیا .تسین وتو
 كلب رب ز رواطغب هک دنن اسآه درک
 ناک رانسنیاراذگب . دناهداتفاوتو

 مس رتپم دننک یناشناون رپ نانچهد»
 نانچ اد اضف وت ناک دیودون هکر

 بب رفارناکدن رپ هک د راس نشدد»
 ارف حیم هکنآدوصتپ و دهد 2
 ...دننک یلارس همضنپ عدرشدیسد»

 دوخ تسد ناسچ رکن ۲ و

 شاکبا .دزاسب« ه وا < رو

 مدوب تسد نآ رب یم نمک »
 یم سما اد وا فیطا ه وک و >

 مد رک >

 هداوسناخ ود نیب ژاب ربد ژا

 متاو ان ورورهش لوصاو دمت و رث

 نیل وخ ورایک رمیتهوصخ ایلاتبا رد

 ۰ تح نآ هنمادک تشاددوجو
 رک

 هدیسدزیل هدا ول اخودنیا نپهدختسم

 دوب

 نیاذایکی سیل د ره كاثت وم

 هب موسوم یناوچسپ هداوناخ ود
 هب یدپماان نیعردک تشادومور
 مات دوسخ ناد وای وع زا یکی
 ندعنب اردو ووب هتخایلد ثلازور

 تخادکیم زودو بش

 سیل درب تل وبا ن.ضنبا رد
 اهک اتن و«نمذد و تل وپاک هداوناخ

 داد بیت رت یتفایض دوخ لزنم رد
 و رهش ناک رزب زایاهدعنآ رد هک

 . دنتشاد توعد ان ورویابپ ز نانز

 دوغرادل دهک دپما نیدپ زی وئمور
 دنچ قافتاب دنیب تفایشنآ رد اد

 لدبسابا و باقن اب نانسودژا نت
 رد ربا تا رطاقب "هجوت ,نودپ
 دنتف ای روضح اهتا وب اک نشچ سلجم

 زیگن !قشهبشنیا و تفایشنبا رد
 اب داب نیتس# یارب وثمور هک دوب

 تلویاک یورهام رتخد «تبل وژ»

 هاگت نلبوا نامهاب و دید رک و رب ور

 مادب و. درپ دای زا ارهتشذک قشع
 زین تیلوذ . دیدرک دنیاپ دارهم
 نتقریذ, هدامآ و دوشربیلد هک

۵ 
 9 ه تو رو

 موم هج هو هم هم مج م هج
 حب هه حس

 رصتخمد دوخ رب نامهاب تّءاد

 هتفیش تس وز ره و تخاب لد

 زا ر.رقو مارآ و داتشک رگب

 مامتاذاسپ هک ی وعلب دن داد تسد

 هب تسناوتن وبهود تفایط ساجم
 هک یفاب د را و ین اهن دد رک ژاب لرثم

 ریژدد ودب د رک دوب تیل ور ءاگل زنم
 هرپچ یاشامتب هنایلغم وا هرجنپ
 ریظت ۳ ی ابب ز نیت وی ونیدنلد

 باتفآ اب ادششراع و تغاد رپ وا

 ناشخرد ناک داتسب ارش اشچو
 تخاس دننام

 نادواجنشعنامب,بش نآ رد

 زور و دشهتس تبل وژ و ون و رنج
 و تا روظمب هج وت ن ودب ك رتخددعب
 وزن هنایفغم یا داوناخ تموصخ

 هور ناتسود زا یبهار

 نآ زا سپ و دمآ ردیو جاودزا

 هسلخ و روش زا رب یبش هدادلدود

 دند زوآ رسب رگیدکی دانک رد

 زایکب ردوتم ور شن امهحبص

 < تلابئ > اب رهش یابن ابایخ

 دوخنین وخ مصخ و تبل هژدن واشب وخ
 وژزارتحا همهدوجواب و دشو رب ور

 یو اب

 < تلابیت» عازن نیارد

 غاز هب روبجم یرادد و

 در

 ات ور ونآ رمکهدآ زهاش ودیس رلتقب

 ,دادوشم هدیمئاد دیعبت هب رما
 جداخیل ابند و وریا رب اما

 5 ره (ان و رو)) رهش
 هوار هاژ یی رب )

۳ 
 ارت هبار یوخ روش رپ قشع فط 2 * ها ژ یابد وا دو رما# نا

 رم

 رب ور دن روجو مان ددو» راص»زا
 ۶ دا ز < 2 شا ,ا وژو هک تساجت ۲

 رعزود زج نا
 ی چ تسی چیه

 سین یاهداچ رهشزا

 مج هبقب و

 29 ۱ تاصراپ
 و رخ جلب

 ایگااربذ
 ارور

 زور باتفآ عولط زا دمب
 7 دین هدهاشم رهش رد را

 1 دوی دها و مای شا وخ

 رادیو نرخ "7 یارب مود
 وخرادلد .دزئب

 امت آ ددو تفاتش
 راذگناج یعادد زا سپ هدادلدود

 6 دیبا نیایدن دشادج رکیدکی زا
 نت یارجام یهانوک هلصافب

 یمارودوش شومارف < تلابیت»

 ءالطاب ار اهن ۲ «:ایفشم جا ودزا

 [اقمروا راهن ۲ ودن اس رب ناشنی دلا و
 ۳ و دهد رارق یاهدش ماجنا رما

 وا هانک زا زبن هدا زهاشنمضنبا
 زاتسو زی ناشهداوناخ و درذک رد

 لو و دنیوشب نیرید تموصخ

 مها رف تهچ ره زا نان آ یتخیشوخ
 دی

 یناوج وئمو رد تمب زعزا _سپ

 شرتخد رب تل وی 6 زا < سی راب »ماثب

 تیلوژ ردب و د رک یداکتساوخ ار

 یبجوت شرشخدیاهتفل اخهب هکن ] یب
 درم دفع ردوا هک دنادب ای و دنک

 اددوخ هک دادرما وابتسا یرکید

 هدامآ سبداپ اب جاددزا یارب

 ۱۳و هک اد هچنآ نم نابلهک_داذگب
 نآ زوسد ی و راهسن رال )دنک وگ زابتسا هتفگ

 («تیل وژ و وئم ور» رد



ِ روا ) سم
 

 زا

 اید
۱ 

 ۳ ددزا یلوجهداچهب تلوو هادورت
 محصت دآ .دیدحالمب وورعیی

 بها زهک ا ری / وراد دوم ۳ رم

 ب دوب رشثا رو ۳ دمادا ۱
 اگوب هدرم اد وا همه وراور

 بهبود ارش تبصال
 اد یرجام زبن بهاررالع ۳ بپ ودن دادی
 لحم زا وا ودن اس رب وشمود عالم م زا وا 0

 هانورو دبب دوغ دم و دب اتشب
 -ال اب ودژاسح داغ همخ دزا ادتبل وز

 بمه ثدانسیوسب نا
 دن درک

 وتف ریذپ ماجنایب وخب _هشقن
۱ 

 رابسه ریکشب

 زع هب لدبم تیلوژ دقع
 کم ارس وام ی

 هریقم همخدرد دنتشادنپ یم شاهدرم
 اما , دن داهن اهتل وپاک یک داوناخ

 وه و رهک دشن قف وم بهار هن انغبدب

 تیل وژ و دوخ هکیا هشقن زا ار
 ملطم دن دوب هدرک لمع و هدیشک
 -وژ» هکدیسدربخ وئمورهب دژاس
 ناجسب دابا یسورع بشرد «تبل
 هثخانشن اپ ژا رس زین وا و تساهد رپس
 مژاع بسا اب شیوخ هاکدیمیتزا

 «رهچ داب نب رخآ ات دوشیم«ا وروو
 روک هک یاهمخدرد ادووخ رادلد
 شنایل ذا یاهسوب و هنیبب تسا

 یردض) هقیع لغب هد... دربگرب

 (تیلوژوئمور» و
 گید راب نا

 ی ابییس هدزب

 هی هم وو هم وب مو جم هم هم مج هم هم م
0 

۳ 
۱ 

 ارث دادید نیا زا دمب هک د راد
 ناناس و دماشاپب دیدرت یب

 ددن ویپ
 ان ورو یوسب نانچمهوئهور

 ناکدرم هیخدرد تیل وژ , دزاتیم

 وشوهی یوداد رثا ,تسا هتفخ
 زا راو دش دهاوخ لئاز یدوزب
 دوشک دهاوخهدب دوش وه باوخ

 هکنآ ا رتدوژ یردقوئهور ای۲
 دهاوخ هخدهب دی[ شوهب تیلوژ

 نیا زا مقوسب تل وژابآ . هیسد
 د رکدهاوخزاب مشچرابک رعباوخ
 ر وثمور مرگ نابل ایآ و

 هبیئ یاه با ایو رهز
 هسوب كيادک تیلوژ رادناپ
 ؟دز دهاوخ

 :رثانبا هراب رد ۰ بلا ۶
 زاغا زاار«تیل وژوونم و رو

 نی رت دوهشم نوک ات نآ شداگن
 دباش دننادیمناوج هناقشاعناتساد

 رتبادج ورت روش رب ناتسادنیا زا
 هتشا هد وج وداب ز هناقشاعیاهارجام

 دشاب
 اب تیلوژو وتمدر یلو

 عیات هجیبملسلمت و ینب ریشیک داس
 یا رجام كي

 وومور وتساهدش هتخانش هن اقشاع

 فرطتب اب شیب لاسدصن ابژا تیل وژ
 ودبما یب وكاب یجعكي یاههناش

 هن وش وب نا ومس

 مد دد ترحنخ مخز زاهک ید رمبا رتات ۵ رگ زاب تا ابیت
 تلابیتاب هک تساددص رد وئمور) مزاس قحلمتسا كل رم
 (دوشهزدابسد داد تسا هتخاسددا دشت مثتس و دب هک یمخز رطاخب

 ةرمع ذابتاج و رادافو قاشع
 ۳و وال

 ی

 زایتمان
 دن | هدب درک ۱ 

 اد همهرب رتا نیا

 اوت ت-د هک تسن ]ناپج

 اد نآ ی توذو

 هددوآ ذغاک یورب و هدبنارورپ

 هثبان نیا

 تسا

 نبب رت وا وشد دی اش یا امتیسل وصحم كيب
 اب وناد رک راک كب هک دشاب یاهفیظو

 نآ اب تسا ن هبهت
 یلامنیس رب وصت و قیبطت .د وشهجا وع
 یریطخ لع «یرییکش هیلک اب
 یکتسی اش و تیلب اق , مادقا هک تسا
 ناد رک راک دنکیم اضتقاا دیناوارف

 هصرعزدمهدباب یریپسکش ملیف كب

 یاهب دا وشداب مهدشاب برجم املیس
 مرن هجنبدتسد ریپسکش رثا كب

 .دشاب هد رک

 بلغالم«تیل دژ و ودم ور

 یاهروشک ددنولک ات ریپسکش راتآ
 یامهتروصب دراب نیدنچ هدءهتع

 هدشهتخب دملیف بلاق رد نوک ان وک
 راک قباوس نتف رک رظن رد اب .تسا

 اهملیفنیاناکشیپ رثه و ناک دن زاس
 وتسوو و ریاس هدنژاع مژاول و

 نانیطا اب ناوتیم اه«تیل وژ و
 «تبل وژو ون وزو هک تاک لماک
 نریم" نیاز رگد توام فک

 نوتک ات هک دوریمدامشب یلامت

 < تیل وژو وتهورو نیرخآ
 توذاب هک

 زنه و < یتالتسک وتان رو هنالخ

 ناکسی رتهنم رتهدب زک رب زا یهو رک

 ی ۶ ی ۶ تح ! وضحم امن

 ای قباطم و لیصا یاهتیمژ رد
 ناتساد عوفو یلصا یاههحم
 هدرب یو رب نیشتل و دایس یوحش
 تساهدمآ

 دیاش# ین التساک و راک ءراب رد
 هدش تحب اقباس یفاک هزادناب
 : نارارک هیاب ذا یکی وا دشاب
 3 ْ رو و تسایلاتا رصاعم یامنیس
 لس یراثآ دوخ یرنه قباوس
 رو راپب و۰ «مر باتفآ ريز زدو
  مدیما یاهب یهاشود و و «ایلاتبا
 دزاو

 تی هژوولم و رو هیبت نیحاد
  یارب ابیآ هک دش لاوتس یو زا
 . مامتیخب رات ملیف نبا ینادرک راک

 ۰ یبپذین هترمژ رد
 «تساءداهن دانکب یتسیلابر
 داد

 ددوخ براجت

 و روت وافتا مت« ریخ ادتطم

 تم ملیف هس اب < تیل وژ و

 رتسسا هکتشآ نم یتسیلاف دوتن
 ه روت رک و تسا ثواقتم ابن
 ِ تژاس لماع اهن یه لرکت ۳
 شساهدوب «تقیقحو طقف



 ؛ رز (هدشهتسخ اهن اد رگ راک

 ردش هتسخ «یتان» ملی ین اد رک راک اب مه (لواپ كيد) یاقآ
 ۱ دنکیم تحا ر* او هدراذگ (نویلآنوج) دوخ ر رسما نهآ دب رس و

 کز را وو كن ركانک داب رب ذن دنچ ملاع اهر واقک نام توقف دن
 1 ورو هدرک هیچ ما

 0 0 رادومو عایحج ۱ مسیلگنا سوت یادا و «امب رک ۳ و تدارک میصت دوویلاه خ مر 7 ر ید زب هدومش ربخ سک هحفص دنتخاس اهرنامس اب و«۱ خی رمهرک 3 رطخو دنتشوت شی نهیمت سابلآ گرو اش
 یوایزتعفنم ودزاسب یرگید مسااب و هیپتناپج د لس مه ! یسی هوب نیا دا و «امیر

 یدن ربطخو ملفنیا! دن زب بیج
 نوجمراتمود و تشاد دهاوخ

 نآ دد(ندلام لاک )د(دوویلانا ات
 دومن دنهاوخ تک رش

 وخ یاهنلاس
 هداءآ اپیلیق

 دشچ زی اپملیفیاهادغمعطدتاونیم| است مرا شمم !دیدج كبسب ی ارت یب رد یچاشامتعوب دزا هتشذگ «!دادوت»

 !رذگ دوز قشع
 ملیف اوت میک ) هکنیا زا دعب

 - كنارف) اب اد«یلالطوزابدر«»

 یاپملیف روان !هتخ

 هتفب رسفتخس دومن یزاب (ارتانیس
 زوریلغا هکب دوطب دندشرگب دکی
 دن دن | رذگیم گی دمهد زن اردوخیاه
 شب وخ رسههک (یکنارف هرخالاب
 دوب هداد تسد زا ار( رندراک ادا)
 یاضاقت (میک) زا وهدز اب ردب لد
 شبا وجدد ( می یک) .. دون جاددژا
 «هن  الفد اه هتفگ

 (ارئانیس كن ارف)بیت رت نیدب
 تکش جاددزا رد هک دروطنایه

 !در واین یمن اشمه«قدء>دد دروخ |
 ۱ 1 هتسب تشپ زا اد (ورن ومدیلب رم تسد و تو دنب , -. یم لدیودد یاهسوبنانچ ( دی دلوداک سرت !) < ربا 2 ست رشید رب تراس یاقآ / 1( هدن ۱  باقشب) یاجب (هدن رپطخ) | ۰ دوخیسیلگن |ملیفنیتخت رد (ادیرک) یلایلاتیا یاب رلد «داتم ۱ ار

 هک رب فورعم ةتیپ ۱ 3
 ۲۱ تسامنا یایت هک یتسارا | رانک و هشوک رهرد و.دش دنلب ناهج 0 ار ناتسلکتا یامنیس یرنه یاس درو اب دی شارپ ار[ رچیاهراکیسو هدن رپ یاه
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 ۵و ور و و

 تسا هد رک هبده امنیس مللاعت

۹ 

1 ۱ ۱ 
 زا یرادید !
/ 

 د 1 2 ۲

  و. ودسصا نفرم) 3 رم ُا

۱ 
 3 تر

 - ملیف یاهوبدوت

 بود یگاتدنچ«
 و هتفرک را

 نبباب کی
 هدزاب نیا . درادقلعت اهویدوتسا

 و وب دوت-) -و رتمو میظع یوب دوت-آ هک
 دا رقاهن ۲ ردصرد «ریام نی وتلک

 زا دنت رابعهتف رک

 تت وماراب-رب منی ودلک ورتم

 -ناردارب - متسب نرق سکوف -

 دنیانوب وا لر - رتراو

 لاسدویت وی - اببماک - ستسیر
 ینسیدتلاو-كيلب اب ر-لانشت

 ,ستس رآ دیالآ -

 یوبدوتمادشرک ذ هکی دوطب

 «ربام نیددلک ورتمو یدادریملیف

 و طبس یابنامزاسو تالیکشت اب
 یویدوتسا نی رتک رزب نآ ونعدوخ میظع
 دشابیم اداد اد ناپچ یدادربملیف

 نونک اتسیسأت ودب زاویدوتسا نیا

 رب لاحنبع دد و شزرا رپ دان

 هدرک هرده نایتاهجب اد یشورف
 نادنمقالع نهذزا اهن ۲ هرطاخ هک تسا

 .دش دهاوخت وحم زک ره اتببپ
 نب رشد رف رپ < هتفرداب رب»

 ویدوتسا لوصحم انپسخیرات ملیف
 هک دشابیم 4 ربام نی ودلگ هرتم>

 زا یدامتم یاهلاس هکنیااب زونه

 تامفدب نآ هزاتخسن درنکیمنآ هیهت

 و هدمآ ناهچ یاهامتیس هدربیود

 دیا زفایم دوخ دوسرپ

 ورتم» یدادربمایت ویدوتسا
 ناوتیم تقیقحردهک «ریام نب هدلگ
 تسردتشاد بوصسم یرهشادنآ
 عباونزا هک «یتیسرواوکد بلقدد

 ناودلگ و رتم» وید وتسا رد رس

 هدش عتاد دشابیم «سلحت ] ولو

 یتسا

 مچ. ودویدوتسا نیارصارسرد

 دراددوج و فلتخم نامتخاس

 تعمسقب ساصتعا اهن ] زا كي ره هک

 زااح -وخ یاجرد و هتشاد یماخ

 دوب زمیاهنامتخاس دنشاریم تیمها

 هکارد ویدوتسا نيا میسد نامزاس

 یشا وب هحلسا: صابل یاه فلتخ«

 یاه داوتا رب ال -ناکشیپ رثه ناتا
 رب دد ۰ دنشابیم هناخباتک - ددعتم

 ی وا و و و و نخ جو و هم
0 

 (ریامنیودلگ و رتم) (یودد وتس

 ته۰ص

۳۸۶۲۵۱۲۱ 
 تن تم

 «ریام

 دراد

 ویدوتسا عیسو یاهرابتا رد
 رظن فرص «ربام نی ودلک ورتمو

 لاکشاب فلتخم نورق یاهسایل زا

 مافاد عاونا نوک ان وک یامرف و
 دجیاههبارع « لیبهوت؛ :هحلسا

 فورظ «"ةتشذگ نورقب طوبرم

 و ددعتم یاپیلدنصو زیم ؛: فلتخم

 اپلیف دد نونک ات هک یلپاسوریاس

 ۰ دراد دوجو می اهد رک هدهاش»

 اطن تحت وب دوتسا عیسو یاهدابنا

 لثم تمردناذ اد رک داک و نانک راک

 و دوشیم هرادا ملظام نامزاس كي

 زا یسکع هیهت لوفتم اهساععزا یکی یساکع ویدوتسررد
 , دشابیم « راد رالاوا»

 ۲۲ هحفص-

4 3 #ِ_ ۰ 1۵ 7 ۵ ۰ 
 اهر هاش ۲ روم ۳ هک ناهح ی راد رب ۱

 یک رتروص یدد زا اد اهملیف
 ۱ یرابلا یرادا نامزاستسد رد ۲

 رنهدیم ملیف هد هی لب ی وحت رشاب
 رازماس هعلسا دابت زد اهن
 رم یاهلدم زاریت تغه و كیفت

 زاسپراب رهاهحالس نیا ود داددوچ و

 ینگز اب ,رابن اب ,اهملیف رد لامعتسا

 هک مادک ره قیقد هنیاعم ذاسپ و
 ریمترد دنشاب هتشادریستب جایتحا

 را ووو هتف رک دا رق ریمءمت ددوم هاک
 روطب و بیت رثب تمدخ راظتت ارد

 رارتدوخ سوصخم یاهاجرد مظنم
 .ویاهن امزاس كاشنودب .دن ریکیم

 و تبقارم هب جایتحا ویدوتسا نیا
 روظنمنیا یارب « دن داد تیظاوم

 سیلب رفن هسو داتفه ویدوتسازین

 هک دراد رایتخا رد دوخب صوصخم

 تبتارملوفشم هحلسااب زور وش
 دنشابیم كرزب رما نیا را

 هدادنامت هتفکان هتکن نیا

 ویدوتسا یاهتمسق مامتذا یسررب

 تندنمیضتم «ریام نیودلک و رتمو

 ناوتیم هصالخ روطعب یل و تسا یدابز
 سوصخم یاهوتالب زا ربغهک دومن رکذ

 یاهقانا ویدوتسانیا يدادربملیف

 لاکشپپ ردهسابا ریخت می رک سوصخم
 دوکدتمسق ؛ هطوب رم نیصصختماب

 ریاس و كيزوم « یطایخ « یژاس
 عثبذا شب یاداد ویدوتسا روما
 رگ راک و دنم راک« دنم رهرفن دا زه

 هناخراک كي لذءم تسرد هک دشابیم

 تیلاعف لوفشم زور هن اپش یط رد
 هدهاشم ابونک ات هک روط) امهدنشابیم

 نیددلک ورتم > ویدوتینا مباهدرک

 جن دد یناوارف سصخت < ریام

 ی لاکیزوم یاهملیف عاونا

 ۱۳ ی
 وب زم)یوب دوتسا دابتخا تحت

 ۳ یابدلف هراومهورنی ازا
 و آ دچ یندشن شومارف
 تاهد«سیراب دد یلاکی رمآ كليد

 نیو مداد تفهیارپ سورع
 قلم ویدوتسا نیاب «ریبک
 یابسلیف هیهتردنآ زا هتشذگ . تسا

 ۹ هحفصرد هیقب

1۹9 



 ۳:۳ دون رب دما ۲
 مدد یلو تستر
 سه

 ایهگلا|یت مربع
 یبوخا ندار

 اب ددادن ناکما دوش , ی
 ادیب وخ یءقا و شزرا یه

 دارف نآلب اقهدد یدر
 «رخالاب هک د رگ تب
0 

 یدب ذا تکشو یخ زا و

 ناکدوکب میاوتبمن ام تلع] ورا

 یب وخ عقل ناهج رد هک مبل وکب 1

1 2 
 تسا دوجوم یلابیذد یلانشور و

 اهن مسیلوگب دوطعنیا لا

 < یدب 

 یا
 هلاچرو
 اب دریگیب

 ارد دوخ هکلآیب دن وشیم دو

 هک وطن آیکدن ز اب هجاوم هدام]

 هایتشا دنشاب هدرسک | تسه افثاو

 ایدوخ یارب امرکا تسا یگررب
 ناشن و میزاسباد یئابتد نآرکید

 خرسلگ زا ولمم رسا رسا د هک میهدب

 زجب زیچچیه ثآ ددتساههاوربو

 یگدن زتسین دوجوم یبوخو فایل

 و هزرابم « یدب ۰ یغلت نودب
 درادندوجو تشزو هریت یاههنج ۱

 رد نم لاسما هکدوب یتاکن اپنیا

 یاپملیف ناک دننک هیهت هیداجتا > لج
 مدرمدنسپ ددومو مدرک نایب «امنیس
 تست نانآ ذا اطخ تفرگن دارف

 هک ی ملیف «ناءرفهد» ددومرد الثم

 مدرع رک |مدادهیهت تسددد نونکا

 «یسوم» یکدنز نم هک ی ضو زا
 دماین ناششوخ ماهتشاد هضربار

 حک ناتساد فش هجوتم ریصقت

 نم زا اطخ .دوشیمن ابنآیکقیلس
 ,تسا هدوب

 اهداب یدابتم یاهلاس یطرد
 ملیئذا مدرم هک تساهدش هتفگ نمب ۱

 یتقودب یمن ناششوخ یبهدم یاه
 نیتسن یاربار «نامرفهد» نمک

 نیب اد هنکن نیا متخاسیم /

 ونوسماسو هیبت رد" دن دادرک

 نسب اد فرح نیمهذاب زین «هلیلد
 زین راب نیرخآیارب_كنیاد دندذ
 «نامرفهد» نتخاس لاحرد هکیتفد
 مونشیم اد هتنک نیمهزاب متسهیلا

 ران لی نی یلبق یاهتیقفومرگم
 زا یامدم نینچددیآ رب

 ی 9

 دراد دوجو ینامسآب تک.
 ناتسادالنم ؛ دروآدوجوب
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 مهرد دنآ دهاوخ ایندپنیعع

 هک ثتنامرف هاش, دوشیمهدیدر ون

 رداصارزورنآ رد دلوتم ناکدوک
 دنک یم

 زور نامهرد هک یرداموردپ
 هکن ]میب زا دن اهدش یدن ز رف تحاص

 لتفب هاشنیرومام طسوت ناشدن ژرف

 و هداهن یقودنص رد اد وا دسرب

 دن ربس یمهناخدود جاوما تسدب

 یهاشدابنامهرتخد ادقودنص نیا
 تساهدرک موکحمكرمب ادكدوک هک

 اجنآ و دربیم شیوخ رصقب وهتفای

 كدوک تنطلس لالج و هوکشناپمرد

 یابجن فیدر رد و دوشیم كرزب
 هتنرهتفد اهادریکیمدارق هاشداب رد

 نیاهب قلعتم وا هک دوشیم هجوتم

 لاح. تسیب یتنعلس داون و طیحم

 تساهنوگچ هداب نیاردوا ساسحا

 ؟ اهنیادرکدهاوخهچ اهدمبدرمنیاو

 دوجوسب كرزب رصانع و لماوع
 .. دنتسه تحب دروم مارد هدن دوآ

 ناوتیماجک رد نیارتابیز یناتساد
 5 ۲ تفاب

 الع هکنآ زا لبق ادملیف نم

 زیم یورو راک اطارد دوش هیهت

 اب تیققوم : مروآبمدوجوب مدوخ

 هکنآ را لبتلیفنیا تیقفوم مدع
 دهاوخدوپش موش حراخ قاطازانم

 وی رانسزایوادریملیف هکیتق و. دش
 یم قافتا تردنب یلیخ دش زاغآ

 نم, مهدب نآ دیرییفت نم هک تفا
 مزالرک |مرایتخاتحت ناکدنسیون و

 راک همانشی امن كي یوراهلاس دشاب

 نب رت صساثمرد هملک ره هکشیا ات مینکیم

 لبق هکیدوطب دریک رارقدوخ لحم
 نیا هک م ینادب ملیف هیپتب اغآ زا
 یوحن هچب و هنوگچ هنحصرد هملک

 , دشدهاوخ مسجماپ ادا
 رمع زا لاسرا زههسزا شیب

 امو درذکیم «نامرف هدو ناتساد

 شیامن نتشون فرص لاسهس زا شیپ
 ,میدرک ناتسادنیا یورزا یاهمان

 دوبیدورض ششوک و تقد همیئیا
 هب یاهدش هتشون هملک هکیتق و اریژ

 دوشیم همجرت ادص وریوصت نابز
 یدابدرب وتقدتیاهن رد دیاب لمع

 / دریک ماجنا
 نبا «دنیآ یاههداش ددو

 ۰و «نامرتهد» 2 یثحب هلاقم

 ۰ بلیسیس وراآ 9 7

 مک
 تگ
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 شتسودهب ۰ هشیب رثه نز كي

 سابلا تاروج دی ارچ

 هداد هیده تدزفان هکاد یناشن

 ؟ یدنب یمن تیابب

 یردق هک متسهیزور لطعم

 ۱ هژوب داب

۰ 

 ار ناتساد نیا لبیک كدالک
 كنچزادوخ نبربش نارطاخ وزج

 . دنکیمنایب ینابج مود
 كنج هکی ناهزور نی رخآدد

 یاهابیپاوه زایکیدوبماسنا هب ور
 هداتنآ رود هرب زسج كي ردامیتشک

 ادیپ اد یزاب رس سوتابقا طسو

 نیادوب هددوآ زاب امكنهب و هدرک

 و زج تفگ یمشدوخ هکبب روطب ژاب رس
 رد هک وب ی کی رما هدشمک نان ابلخ

 روبجم كلج عورش یاهءام نامه

 ز هدش هریزج نآ رد ندعآدورفب

 رتخد كياب اد كنج یاهلاس مات

 وا زا , دوب هدن ادنک جن [یموپ
 : :ملیسرپ

 لاسششیدش هتخروطچ -

 رس هرب زجكر ردنز كیاب طقف مایت

 ٩ یرب

 باوجودژ یلانعم رب دنعبل
 ۱ داد

 لدالاس طقف ؛ ناب رق ریخ
 ! میدوب اهنت

 (نرتسدیاهملیفرد) با رس

۰ 
 دود یاهقاطا زا یکی دد

 هک مدید اد یدرم ویدوتسا «هداتفا
 لب اقم ری ادیکسد هتشا زیمتشپ

 و دوب هدناشن یلدنص یدر دوخ

 یزاب قدو یدادعت ودره یولج
 فقوتیک دنا زا دمب ... دشیمدید
 شکسد درم هریخ هل مدرک هدهاشم
  اهتراک هلداسو یزاب لوفشم امقاو
  تچم» دون یندرکت رواب , دنتسه
 هب كس شوهودادعتسا زا ار مدوخ

 یرس ایل و متشاد داهظا شیبرم
 : تفگ ودادناکت فسات اپ

 شوه اب مه اهردقن ] «ریخس
 یبوختسدتق وره .تسین طلسمو
 ناکت قدذ زااد شمد درو آ ی م

 کت

 . دد زین واو دتسرقپ نانآیارب اد

 .دومنیمتباجا اراهن ۲ هبلکتساوخ
 ر یو ناتسود زا یکی

 : تفک
 ۸ رد هک مضو نیا اب-

 تر ونایکیا مسرتم
 . دولت ادب ترس
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 روخت ارم هصع -

 لب سفر



 یل د هدوب تسب

 ستادیمشدوخ (گرالک نو
 كرالک . ۰

 جا ودزا حرطو هدرک تولخ وا اب
 دن ادب تسا وخیم را رصاب و تب ریع
 اد , ۲ 9

 واد.؟ ین تقفاوم ( زیل] ارج هک

 ودنک تصصو تاقالم

 هدیسوبادوا وکتفک نی روا هکتنک

 درم تب وهژزونهاما تفر صانشات

 فوشکم وارب زیمآ را رساو بیچع
 دروخشرسب یاهب رض هک دوب هدشن

 داتفا نیمزی و

 هک یدوبیزیچ نآ مامتنیا
 تسنادیم زین و دروآ یم رطاعتب

 و هدمآ دوغب یکدنا هکیماکته

 - ان درد؛هتفریما شتنش ام فرطب
 هدش هدیدب ان لییموتا اب سان

  واوق
 یتسم مرچب ار كرالکس لب

 ۱ ؛ درک بلج سیلپ هزاداب

 ؛ دروخیم ولت ولت هکتیارپ هرالع

 ب یسک « دادیم مهیکسیدو یرپ

 یلحمزا یرسغلامئاد دیاش دنادیم
 و هتشذک یم دوب هداتفاكرالک هک

 یکسی ویرطب تاپوتحمژا یرادقم
 ورسو هتخپ رنیمزب یکیدات رد شا

 - نیهب و هدرک هدولآ ادوا مضو
 روب زم رباع هکنیا نودپ زین تلع

 ششوه هب . دنک یم هچ دنادب

 رس ز

 . هدروآ
 هنباعم اد وا هک یسیلپ رتکد

 ؛ درک نامسن اب ارشرس مغز دوش

 . هدوبنتسم كرالک هک تفایرد

 (تب ) ناتیپاک یبنب مخز زا دچ

۳ 

 هرم و
96218 1059 2-7 ۵ 2 ۳1 

 و یداشفا ریگناهج : هجرت
۶ " 7 1 ۳ ۳ 
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 هدوم كرالک زا ی وج ۳
 وا هثن دون الا وتس رد

 دروآیب دایی یئاه و
 و دنلب یادصاب ابیرق وطب
 تفگ هدی رب كن ر یاءرهچ

 مهاوغیم طقن نک رواب _ سانشان نآ .. هوا _

 تروصب یاهضحل «تردو

 د زمان مسا :دیسرپ ودشه ریخ كزالک

 شردپ .تداک ات

 هک دوسب «تب» تبوت الاح ۳ خاک
 یبجمتم یادص اب و دریب شکنر قو بت
 نرزوک ۳

 تداک ات ناوتسرتخد - و

 هفیظویرسفا تداک ات ناوتس گرم ی

 دعب اه زور . دوب مکتخسو سان

 هب دشيم مامتشب رادا راک هکیازا

 وجب ۲ یرطب كياب و تفریم هناخ

 لوفشم ار شدوخ جی ودناس دنچو

 ِ اب هک «حام»و شرهاوخو درکی
 3 یک دن ژ اهن ]

 نله شن رپ تداک ات زوركي

 ای < جام »هک تسانیالثم :تقک
 نیا ای[ ضی رمای تسا تحارات

 یم دازآادوا یزیچ هچ منادی
 . دهد

 یخ رچنوب زی ولت لب اقمرد نه
 تحا را هچژامب وکت راذگب تفک ودژ

 تسا

 تفهو تسی تسا یرتخد وآ

 و درجت نیاورهوش نودب و هلاس

 هد رک ناشب ریاد وا یماهنت
 نیا ندینش ضحمب تراک ا2

 ودش زیخ میت تکسب یا9 رز فرح

 درک رارکت و داتیااهاب یور

 - اب هشیمه هک وا 1

 ینعم هچ یغاهلت رکسید؛ تسام
 ؛دراد

 نیاهک یاهدرک رکف ای" -

 لاسونب رتخد كي یارب ترشاعع

 ابی

 ؟تسین یفاک وا

 تروصب یاهظحل ات تراک ۷

 رد ادشتسد دعب و درک ءاگت شنز

 مات:تفک و دددآ دد تک رحب اوه
 یلابلت . تسا هفاضا اهفرحنیا

 نم . هچیتسب وا و متسهوا ردارب

 جاود زایآ رب و مبد وب هتشا دهگن یاهنوآ رد ار نیشام
 ء...  ناهگال هک ميديلک یم هثقن

 -۲ ۴هحفص-

 ربا نینچرک ره دیا
 99 دب امن

 ۱ یک

 رز یسار ۱ ناد -
 وا كرزب دد ِ 13 دا

 7 سس
 رح / بوخرایسب -

 و رتک دد روا ک

 رشاب هدشینل اس د هلاک
 ., نیبوکب الاع

 1 ؛هدیاوخایآ

 ای زوده, هت
 ات

 ریار. , هتفدشیاقفد ذایم

 و هتشاد

 ب نبا ۱ موش ین ایصع _

 , تسا هچب زونهژیل . تسیقرح

 ؟هتفد ندوریب یک اب

 ناوجو ابیزناوج كياب -
 رب درج نیادد دیابنوت ؟ یمهفیم
 ینک ی واکجنکدحژا هدایز اه

 رکم !منکت یواکجنکارچ -

 نرتخد هک یتادب یدادن هقالعوت
 هتاذکتاقالم هدعو یک هچاب

 هتالع مه یلیخ سکع رب ب

 ار وا متسیت لیام ًادیا یل و مداد

 ناک ی :رم مذکی مرکغ -

 اراق هدرب دوخاب ادزیل شتقو

 دشاب وجتسج و بیقعت

 رکبدکی دوب یتدم رهوش و نز
 یادصناپک ان هکد نتسی رگن یم

 «ثداک اتنادوو دش دنلب رد كن ز

 ادرب» تفگپم دنلبدئلب هکیلاح رد

 نیت ناوج یابی درم نپا منیبب
 هبت هد ثعاس نیاات ار مرتخد هک

 شباجذا هنشادهاگن شدوخ ثراسا

 یاجب یل و تف درد یوب و دشدنلب

 هبشکیم ار شراذظتت | هکی سکن]

 هدوخلب افمرد اد «تب نیباکد
 شاهمثچ یور اد شهالک هک

 ی > دوب هدیشک نیگاپ
 همدب وشن هچابتسد هک را ودیما_

 ۱ لب مج +, تسازیلب مجار
 کدوطنای 5 بل ٩ یلوگیمهچ 9

 1 و٩ هدید یبیصآای[
 ی

 ۳۶۵ شقبثد نهاریب هقی
 ۱تلکد



 دیاز تشحوو فوخدد ۳

 سب 4بوسلد رد

 تبحص وا ۱
  تسا هدادادد نونکاور مهارخ

 هدزوخ ی و
 5 ۴ سص یندببپ

 ۱۱ اش تسیابیم ناوجنیا ۱
 ایشاب 7؟دربپ یلعم بن 1

 دب |
 ناکت ار شیاههناش يا

 چیه ؛ تفگ تراک ات 0 ۱

 و دینک راذگ ورسندب اپ ۳
 شخد "هک درم ندید تبج هلسانال

 و دشنآ ورد وب هدوب دآ رهاطظ اروا

 یل وگ درکددوخرب وااب هکبناکم

 دداشقب نانچن 7!دشب واک تسارییر
 ثوا . تبهدادادد . هوش خاک

 با تکمین كي یور نرالم
 هکیتقد دوب هتفر درف یشوگ رخ

 رد و دزیتسج دندش دراو ودنی|

 هب تسم و لزا زتم یردق هکیلا

 داتسیا اپ ود یور دیسریم رظن
 یف رع«تداک ات هب ادواتب»

 تداکاتتشاذگ بقع یمدقو درک

 تفرکاد وا نهاریپ هقي هلصانال

 ثآددزیل مرتخداب بشید : تنکو
 یتسا وخیم تخب دب ؛ یدرکیم هچلعم
 تیصخش هک ینامهفب_هلیسو نیدب
 اریرتخد یتسناوت هک یتسه یمپم

 نادرگل ومامت .. ؛یربب هان نانچب
 داپظا رطخ هظحل رد دنتسه نینچ

 , دن ژابیم ار دوخ و دننک یمزجع

 یدوبنژ هکنیا دئنام كرالک نا

 تسا تحا رات و دن زبمشین شندیب

 : تفگ دچپبیم دوخب و
 , تسی دوطتیا اقآ ها

 یم اسشهک تسانیا زا ریف تقبقح
 . دبلوگ

 ناوج نیا تفکم ه < تب >
 نانجن ]تراک ات یل ور رادن یریصقت

 راهظا نیا هجوتم هک دوب ینابصع
 یوبسب هد رک هرک یاه تشماب ودشن رظن

 وا یوژابتب . درب هلمح كد
 هک ین ادیمن رکما تک و تفرکاد

 لعمنآب رتخوو رسپ یاهدع بشره
 1 دن و رپ

 زا وا . نم رتخد هنیلو -

 وا . تسین یلوکیم وت هکییاهپت

 , هاچ زا ار هارو هدشتی رت بوک
 .. دهدیم صیغشت یبو#

ٍِِ. 

 زیل) رهز) یرکید هاند»

 هکتار وتح + درهرسب
 ی

 لحمهب یی زیل یادصورس ژا سیلپ
 یبیدق هبک د اد وا . درب نآ

 . دوب هتخاسسوبحم
 یاهقاطا زا یک رد زبل هک یتعاس

 و دمآ شویب هبلک نآ هنفرک كاخ
 ودب داطا فک یتیشو دوشک مچ

 دیسرپ دای رفاپ
 نسیا .. . ؛ تسیچ نیا

 كچوک كس : تسین یزیچ -!تسیچ
 ؛ تسا یکنعق

 ۱۱ هد رم کنی

 متشادن رگب دیاهداچ ۱ هلب -

 و درکیم سراپ بترم بدا یب
 یم ! مربب ادشیادص هکشیا یارب

 . منک مکار شرش یوحنب تسیاب
 ماست وهتف رک ادزیل یولک ش فب

 تشیار شاهنیسژا یتسق و تدوص
 تشح واب ودوب هدرک ناجنپ شیاهتسد

 . .تسی رگ ی م
 ! ینکیم هبرگ ارچ -
 یود زا اد شیاهتسد زیل

 سیخیاهن وگ اب وتشادرب شتدوص
 زا ول یناشچو تكخا زا هدش

 + تسیاب دود : دژ دابرف ترفن

 ! اپ كيدزن
 یداک وت اب مزیزع سرتن -

 منکین تتیذا و مرادن

 عو رشردفرطب ناهک ان زیل
 شیولج دل وراه یل ودرک ندی ودپ
 شاهد یود ارشتسدو تفرکار

 ین زب غیج دیابن : تفک ودراذک

 یم دد یزاب یلوک هکیتاسک زا نم

 یرسزیل . دبآی سن مشوخ دن روآ
 دل ورا و داد ناکتاضز تمالعب

 دراذگ دازآرشن اهد
 هزاجامثک یم شهاوخ اقآ -

 عرب, دیهدب
 سیلپب امش . تسیپ نکسمهن -

 ماهددوآ رسپ نآ رب هکارهچنآ

 دیهاوختمح زب ارمو تفکد یها وخ
 . تخادنا

 .من زیمث یف رح ادبا ادب هن -

 مهدیم لوت
 ناکت ار شیاههناش دل وراع

 اد كسنیا نونک!مه . تنک وداد

 رکید.منکیم دود اشمشچیولجزا
 ., دوب دیهآ وغت تحا ران

 لوفشم سیلپ مهعقوم نیمهرد

 درد اد كدالکن یشامود وب شواک

 لیبموتا هکیلاحرد«پول» یاپتنا
 هداتسیانآ یولهب مه یرکید یاه
 اب ارنآ دل وراههک تفای « دلدوب
 . دوب هدرکش وه شدوخلیبموت|

 دودب اركس هکبتقو دل وراه
 زیل .تشک رب هبلک نور

 و درک واپیهاگن بیجع یاهدنخ
 !ماهد دو ۲ تب ا رب یزیچ! نسب هب تنگ

 مقاو تدنب ددوم امتح هکی زیچ
 شفن هظعل نآ ردزبل . دشدهاوخ

 رهب تساوخیم .دوب هداتفا هدامشپ

 یارجاتپج و دنکر ارف هدش یوحت

 فرطب ندب ودب ع و رشز اب میصت نیا

 دود یزیچ یلد دوبن قاطارد
 دب درگ شی رگ عن امودش هقلح شیپ
 | واب اد شروخ دل وراه تقو نیمه

 الق" تعس هک ,ادزیلو دیناسد

 وتف رکر ب ددیکسورعدنت امدومن ی
 : تفگ یاهدب رب تاملک اب

 ,ماهدرو آ تب ارب یب وخ هب ده-

 :تسرچنیب هب نک هاگن وت نیا

 یود اد یا هبج هلصانالبو
 تشاذگ ز یم

 - رد هقدحزا ینامشچاب زیل

 و تخادرپ نآ نتسیرگنب هدعآ
 تشادرب هتسهآ ارنآ رد هرخالاب

 .دروآ نو رییاد یفوفلمیتیشو

 هیده,نکزاب !یلطمم ارچ-
 !تسا یبسانم

 هتسب یناهکان یتکرحاب زیل
 وتخادنا هبمج لغادب هراب ود ار

 راذگب . مسهازوخیمت ۸ هن -:تفگ

 ۰ ۰ مو رب

 وا فرح هب اهنهن دلوراه

 - دورتکتت ار وا «<لب تشاذگن یعقو

 هتسب شرگید تسداب و تف رک ش لفب
 شافل و دروآ نوری هبجزا ار

 , تشادب ار

 یلویت بسا لدمب دوب یسابل
 الماک شاهنیس یولج هک رصع یارپ
 8 دوب ژاب

 كنئق ردقچ نیبهب یزیل

۰ 
 زورنله

 ناک داتسزا یکی ۱٩ ؛ لاسدد

 یم و تشاد یدنلب دتگ فور

 هاتوک رتخهکب شه یملبف ددتساوخ

 ودسم (نله) زا دنکیزاب اریدق

 سابل لماب ی (نلع) تساوخ
 هلصافالب ودومن حرطشیارب یلیوط |

 رسارس زد < زورنلهدیدچ دع

 ناپچ یاهروثکریاسو دوویلاه
 رثکا رد دمنیا و درک اد ترهش
 مناغدیدش تفلاغماپ ای ورا تلامسم

 هکنيا ات دیدرگ ورب ور ددجتمیاه
 نیوشتد روم ۱رن 7 ناتسلکتا هکلم

 درومرگی دراب دمونیا و دادرارت

 تف رک رارق هدافتسا

 ثكت ررداهیا رب«والع (نله)

 فلتخم یاهسال یاربنآ ماسقا و
 . دداد یپجوت بلاج و صاخرنه

 او دیابسابل حارط دی وکیموا |
 روا رابتبس ناگ داتسویرتشم مادئا |
 مادناوءاتوک دقرکا , دریکب رظن |
 دان نیممدحب ادسایل تس؛ فیرظ |

 اچ مانا و نلبدق رکا نضدد
 هات وک یتسی اب !وسابل هشابیمهب رف و
 وایسب دو راک رد( نله) .دومن هیب
 یتاکشیپ رتهزا و تسا كن رژو یدج

 رفتتمتخس ۰ دنهدیم روتسد واب هک

 هکیدبدج هراتسب زورکی . دشابیم

 ءزاب نبا رد یونالخا وهح ورزآ

 هدرک هیصوت واب و تشادن یعالطا |
 رتدئلب یک داذگب هقی روجنیا دوب

 اش ۰ تسا هدوب هتفک ریکب رظن رد

 7 رچدب زاد هتشرس یژ ودسایل زا هک

 « دیدمآ نم هزن

 .تسامرن یلیخ ,نک سمل . تسا
 !تسوت تماق هدن زا رب

 ضفب تشحو تدشزا «زیلو

 - یمن و دوب هدش هتسب شیولگ رد

 نکیل .دنک ملکتیثودپ تسئاوت
 زا !د شووخ دوب یتمحزره اب
  مهدا .دیشک نو رببدل وزاه شوغآ

 هزاب ود هک درکن یششوک رگید
 . دروای شانچب

 هک و رکیم یمس اه هکلپ
 یودسابل و ژیلهپ فوطمم شپجوت
 تساوغبم ملدهشبمهنم-,دشاب زیم

 هجوتبلاجو از : یاهیده

 میوگب مها رهتکت نیادیاب هزبل
 نیاندادژا جو جیهب مردام هک

 .دنکل صاح عالطا دیاب وتب هیده
 م دی آ یمت

 نآ )یاهسابلیو لبق ,لاسود

 «سوبب ارم تیک و ملیت رداد| رلیم |
 هتشفک لاس دون هیبتو حرط |

 دش رضاحیطرشب (رولبت تبازیلا) "
 سی رأی هکی واب نی رخآ »ملیت رد هک
 . وایاهسایل هک دنک یژاب «مدید اد
 ۱ دژودب (نله] ار

 - ید) یاهسابل هک یتیقف وم

 ریذدد ذاوآ> ملف رد (ذدلونیر ۱

 ۱ ۰ دیدرک بس هدوآ تسدب «ناداب ۱

 1 وا دیدج ملیف یاهسابل حرطک



 ی امن مجم اققو

 رثارد «تیل وژ وتمور»
 » ینالاتساک » میلیف رذ و ریپب کع

 : ریپسکش «یوئمور»
 هدن زارب و راخد بوخ یتاوج

 یرسو.نشعزا هدنک [ یلد هک تسا

 - هب هاتدروو ربش .درزاد روشرب

 اج همه و دنکیم راختفا شدوج و
 وتیاجت «ینمادک ایرهظم ناونعب
 «وتءهدر»و تسا هدش هتخاتش ووپت

 زابکاپ قشاع كي زیچ ره زا لب
 . .تسا

 : ینالتساک یوتمور
 رطاخب 4 یوراع یتنرال و

 ناشخ ددقباوس«قیمع وبا ذج ءرپچ
 روش ریدوج و و رتاتت وامتیسودیرنه

 «وتموز» شقن یافیا یا رب تک رحو
 دقتعموا دوخ . . .دش هدب زک رپ

 یدح اترما نیا رد »و : هک تسا

 وئمود لد درک یدای نمای ستاش
 دیاب انض یلو مدروآ تسدب 9 1

 و تدشاب خش هاک ره هک تح

 امتح دشاب یزیچ لطرد شش 4
 زا زبت نمد درام تسدپ و

 لیام نایتشا تیابث اب
 رث)كي رد <« وتو زوشقن یأقی

 هشیپ رتهنیا ۰۰ < مدوب یعابتیس

 ناشخرد هقباساب هلاسجنیو تی

 هک یریظن ی تیقفوم و دوخ یرته
 تسدب «تیل وژو وتعورو ملی رد

 هک درک بسک یت رهش نانچ دروآ
 رضاح ل

 ناتسلکتا فلتخمیاه رتاتع

 دوخ یملیف شقن هدیدع

 تسا هدرک را رکت هتحص یور ار
 ین شیب یناشخرد هدنیآ وا یارب

 احات ملیقنیا نایا

 7 توعد هب
 تاعقد هب

 دوشم

 ناتساد رد تیلوژ
۰ 53 

 تسا نیشنلدو ایژ نانچ 3
 و وترپ نازورتیاه لهثس هک

 . دشخب یم :یتشور

 و نارسه هورک نایم رد
 یدیفس رتوک لثم نارتخدریاس
 .دمارخب اهغالک نایمرد هک تسا

 شوک رب هک تسا یتاععود لمل

 یئابیز . دشاب هتخی و بشیکنز
 نینچ هک تسافیح تست ینیمزوآ
 دشاب نادکاخ نياهب قلعتم یلابج

 دارت نایمدآ تسد سابت دروم و
 هتسجرب رهظم تیلوژ .۰ دریگ
 ههفالخرب و نمادک اپ یایزكي
 «تسازاداف و و راکادق نایایز

 «ینالاتساک » ملیف ردتیل وژ
 رتخدرره لثم «لاتنشنازوسو

 نیاشدوذد]تیابت رگید یلوصعم
 دهدلیکشت یاهداون اخ و هن اخ هک دوب

 تداسب هاوخلد رهوش كي ابو
 دد رک لصاو

 هک دوبن لیمیپ لالخ نیا رد
 دشاب لوقشم زین یراکتهمان زورهب
 ینادوتسدرد هاتوک دزوخرب كي اما

 یلکبادوا تشوت رس ندنلرد عتاو

 یبدد >ذآیماتلک رتخد وداد مفت
 هراتس هبشکی ناتلکنا < رسیاش

 نسیا .دیدرک اتیس ملاع ناشخرد
 یکدنذ دد زک ره هک ناوجتیلوژ
 ۱دنارتخد ریاس یاهیذاورپ دنلپ
 جا ودعم تشوت رس مکحب تشادن
 اهدسیوزرآ درومهک دسرپ یماقب

 ناژوس»تسا ناهج نارتخد دازه
 ردهک درادن تا زادمب «لاتنش

 . دوش رهاظیرگید ملیف

 نیتسغن ی رب «تیل وژرو وئم و رودشاب

 یئابیز و هوکشنامه یاراد داب

 تسیث نکسم زک رههک تسا یرفستا
 یاهراوید لخادود ناوتب ادنآ
 رسا رس « «دروآدوجوب وبدوتسا
 ان ور ویابژرپش صوعخ وابلاتیا

 هدوب رییسکشناتساد ع وق ولحم هک

 ملیف نیا هیهت یویدوتسا تسا

 دون

 وتمظعرب ینابسیزنامه نیا

 یلصا ناتسادرد هک تی |هدننک هریخ

 اپج رب واهرصق نامه « تسا «تفپن

 هیاسهنیمژ و میظع یاهراوید نایه

 تخردرپ یاهغاب نامه « اهنآ راد
 تسا زیکنا لایخ ودنلب یاهناویاو
 نوگن قشاع ودریپسکش لوقب هک
 | اد دوخیگدنز اهنآ داوجرد تخب

 . دننکیم زاغآ

 رتاثت كي «تیل وژ وئمورو
 لیصا رثاكب هکلب تسین هدش ملیف
 تان اکماهمهنآ رد هک تسا یئامنیس
 ۱ دارق هدافتسا تیاهت ددومنف نیا

 لامک رد اهتیصخش و تسا هتفرک

 -رنه نب رت هتسیاش طسوت یگاناوت
 ِ دن | هدشمسجم ناکشی

 رب هشیب رنه «نسبآد !رولقو
 نامرن» تیل وژهباد شقنرد هتسچ

 شقن دد برج+نیرییکش «دنل وو
 ؛ تیلوژ داگتساوخ < سیداپ و
 . <سندال» لد رد «زناجنیورمو
 | « وشود حصات تسود بهار
 «دوورشاب دلو و «توب کن یتسابسد

 هتسیاشب تیل وژ دداموردب شقن رد

 یارجامنیا نانامرپقیپجو نیرت
 هدن ژ امنیس هدربیود اد زیگتالد

 یارب تسیلأئد «ینالتساکد

 نیاذا تشادن یدیدرت اهشقن ریاس
 نایمزاارناکشیپ رته هشیمه لثمهک
 . دنی زک رب یلومعممدرم

 یئایلانیا سدنپمكي ملیفنیا رد
 ِ وتمور تسود <ویت وک رم» دو

 و ورردب ۵ وم»لدنا رد,
 نار ریکح هد زهاششق دیو یو

 سا مو رک هیپت

 وب و ایلاتیا دد یجداخ
 3 دریک هی ن اتسلکئا اپ و یاسه ویدوتا ست

 رو تی وژوس ور»

 ناونمب زیاد ۶
 اچ هدن رب لاص

 "یا و دش هتخانش
 وژووش وا :موزو راب نیتسخن
 1" ب 3 رکیی«یف رمهلاین دب

 هک ریثاب هتشاد رطاخب

  وتسآ زایرادید
 لگو رشمو زی یخی رات تمظعاب

 .ایرتویتیاددوخ تالبم «ریام
 وهز و امنیسملاع كدزب ملیفو
 زا هک اد «دوتا ریما

 7 ووریم رامشب یگئامنیس
 . تسا هدومت

 نازادرک راک و ناکشیپ رنه اب
 راتخاردویدوتسا نیا هک یدنمرته
 2 یاهملیف هیهت هدهع زا دراد

 بن اب و هدعآرب زین شزدا ابو

۱ 



 یملق ی اهم اض

 دد اب) «هابسبادرم قولعمو ملی

 ۳ ) «یولعب مافتت او 7
 هتفگ ان ودن دشهجاوم ةاتجرم رام تیققوم اسب (نوملن یدوا ورا۲
 ناجیهناتساددن دوب یموجت و لو هکنیا زا هتشذگ ملیف ودنب هک 3 دایژ
 و دنتشاد زین اوحا انس 5

 یملع یاهمای؛ > ناونء تی
 ۱ دندرک ذارحا ار «كانتحو

 لبق لاس ود ( لاپ حدوج )
 عادبا یرگیدیداکتباوبااج ملبف

 - » هک دون تشادمان <مااع زد
 یاهحالساب ین امسآ تارک تاقواخءزا یاهدع هک دوب نینچ نآ ناتساد و
 یم هلمح نیمذ هرکب دوخ نیش
 رایتخا رد ارنآ رسارس و دنروآ
 ملف شیامن اب 1" دن ریگیم دوس
 رتفد ردیاهزات لصف <ملاعریخست»
 هدو زنا یموجن و یملعرا [ هچخب رات
 یاهملیف ( لای حدوج ) اریذ دش
 50160606. 1001 یقیقح یبلعد
 یاهملیف دوب هددوآدوجوب
 اهن ] نی رتبل اجهک دمآ را زابب یفاتغم
 لبتام یالویه» < ین اسآ راطخا»
 دنشابیم < درادیمتا زفمهک یقولغم» « ینیمز ءريزج نیاو ۰ «خیدات
 نارمپت رد یدوزب ار ریخا ملیف
 , دی ددیهاوخ

 رد ۱٩۵ هلاسرد ملیف نیا
 دراچیرتک رشاب «ایبلکو یناپک
 هب ( سن ویتسا الجن )و كنید
 هیهت (نهاک .ل.دراددا) ینادرک راک
 تیمها اب یاپهلیف فی ددردو دیدرگ
 . دراد دارق ریخا لاسدنچ یلع
 ملیف نیرتتیمها اب و نیرتبلاج
 راز ۰ و امنیس خیرات یملع
 یلایغرثا «ایرد قامعادد كنسرف
 هتشذگ لاس هک دشابیم (ندد لدژ)
 ودش هتخاس (ینسید تلاو) طسوت
 (نوسیمزییج) و (سالک و د كرک)
 هقب رطب ملیف و دنتشاد تک رش نآ رد
 .دوب هدیدرگ هیهت یکنر مات و 2 کنر ماین و پوکسامشیم

 هم شیابن اب یددزب ۱

 هابنآوو زیچ»د «ددادیمت

 (نوسل دا دداجی دو زمادآ لو

 لاس نیمکی نشج دنهدیم شبامن نارهتدد ید زا اد «دندوب عاجش ۱ هک ی تولعمو یموجن و یه
 ب شل زتمدد اد (نیدوم) شدن ژرفنیمود دلوت

 رتکد نامه قحسا یافا چی دیسر بیوصتب لید دارفا تیوضع نمجنا ریخآ تاسلجرد
 یانآ و سیداپ زا یدادربمایف هتشد
 لاش

 ایستاغران و تاییدا دد
 تب وضعب یرباص نودیرف

 دن سک ی رتشی .تیقفوم دوخ یاه فدخ ماجنا رد ناشيا هن ایص یرگعاب تسارا و دیما نمجنا- یداع ءاضعا ناونب یسواک ردان گکاوت - یدوجس - دوپاسد- یدارمدوپ نایاق ۱ .اباق آ
 مدل اه راب رد «امنیسل (»هلجم رظن راظا

 ناربا رت ان و ایذیس
 شان زا هک رواعا اه راد پاچ «امیسلا

 خا هرامشرد هلن

 ناگ دنسٍا ون نب

 و سم
 َ ن تسا هدیسد نا رهت هب هکدوخ رب هوا - تسا یک احدی ی تنه هلج» كي م 1 یی دیآیم

 ناکدنیون نیجنا هرید# تشبهیءاسا حددنءهخ تسا هدیسد نا رهت
 سا نارماظن و ۰

 هو وتسیا هن امییصوع+ ارمادتانیاو

 هدون یاصامتحب ن انساسا هاب رد « رت ات وامثیس
 راتساوخ اد ناشیا تیعقوم و . دن راد میدقن قارعام هیاسیهو تسود دوشک رددوخ ین اعوبطم ناتهود فعل راهظا نبازا اددوخ تارکشت كن ادیم مزال بجا ت

 , دن وش

 [ شاهچب نیمود و «تیالب نآ»

 ناردارب به > ملیف نونکا هک (تیالب نآ) بوبحم ةراتس

 شوک نوبت و دومن اپ
 شرهوماب (01) ! دادناش شاتمودب 1ر شیوخ هلاتعی هات

 وم) هتشذگ و دن ۷ 9

 ۱۳ ۰ رو

 وخ(كاد)< مادآدرم» ملیف مانا ۱

 افق یدوزب مداددصت

 كنرفرهغ
 «!یشوحو بر طم-اناجوع»

 وروم ادیلامنیس ناکدنسب ون زایکی
 زاهظا هداد دارتق + هلح
 ؛ نزب ؟نزب یاهماف هک دن اهتشاد

 یفاربا(بوخ)ملیف كي رب ادیجراخ
 ردنهدیمحیج رت

 میتادیم مزال ژاب اجتیا رد
 8 روب زم هحفصهدنب ون احیضوت هک
 رد : مییوگب ودداد را رق باطخاد
 نادرک راک یب ملیف هکیروشک
 ۱ یلاتسهدتس ون یلامبانجهکد نکیم باجم [لینایح مدزل تب دن زاسیم
 ۰ وورپ رنه |نیمزرس نآ دقنم و
 ؛دیشاب

 ۱ اس او سس

 8 دوشیمهدنزید وه
 زا سب یلعی ۱6۲ لاساا

 یاهملیف دد یزاب وین اد رک زاک رکفب
 ارووخ نی رید راکمه و داتفا هفلتخم
 .دنچ تیقفوءو تربثب ملاثماد ؛اتج+یمای رد + ینامرهقشزدایب یاپملیق ردتک رخ . دومن شوما رف
 و یدیدش ةمطل ( كاد) ةلاس
 "اب نمدوخ دزن لاسءا وتخا-
 شقن . ناکدننک و حتسج» ملیق دو
 ودملیف نیا تف رک هدهعرب اد لدا
 ب واتنرتسورات آ نیرتن درب هرمز
 . وووآ اهنابژ رسرب اد (۵اد) مان ر رد زاب ودب آ ی باسحب ابنیس

 ابو
 هو ین اپمک دد(كاد] زاد« باقع

 ءامن هیهت <ریاع نیو
 ارملیف نا هک دون مهاوخ
 مودناجیل دو نآ ونعب
 1 (كاد) ژ ورما نم



 یمن طل ید« یاهو

 رهناک دوک راک
 یعیمصت دیشابدوخ هن7

 ناتن اف
 : رکف رو

 رطا و امشیارب هک دی ریگب

 رضاح لاحرد رب زعهدنن اوخ

 ريا ناکشیب رتع

 دنتسههجا وم فلتخمیرانف رک را زهو

 یقاچاق دی داد مییصت هژات امش و

 رسار ناتنهبممات وهدش حراخ مژاع

 ؟دی امن دئلب

 میدادرک ذتالاب رد هکب دوطت اه

 ادلسم از . ادننک کف تب بک
 . دشدیهآ وخ فرصتم

 نایمتسر یفطصم یاقآ

 (ناهفصا)
 زاا ر«اهنیس كينک و باتک - ۰

 .دیل ام رف یرادب رخ !میش ورفب اتک
 لبصحت «هبناکمد هلیسوب -۲

 یت دوصددتسا راوشد یتادرک زاک

 یترفاسم جراخپ اصعشدیناوتب هک

 .دش

 دین امن یم هلفح الم هجنانچ-۳

 ات رخاوا نیا دد ینف یاهتحب

 هدرک ادیپجاو رهلجمرد یاهزادن ا

 دومن میهاوخ یمسهدنی آ ردهتبل ا وتسآ

 همادا رتهداسو رتبلاج اهئحب نیا

 .دیاپ

 یودهم دیعسسدذهد
 دب اهدومن هظعالم هچنانچ -۱

 ندش هناضا اپ هلجم یاهب یقرت

 كن رهس یاهروا رگ پاچو تاحفص

 هلجم ناگدنناوخ و هتفرگ تدوص

 هحفص 4 ۰ هنفهرددن زاد هقالع رتشیپ

 .دن زاد رپ لاپ رهدو دنپ امن هملاطم

 اد ..لاید» وهحفص ۲: هکنپا ات

 دوج واب هتفهرهمیتف رگ میبصت امجیتن
 هحفص « . ردا ر هلجم اس رف تفاطتاحب

 !میدومن هچنانچ ...میئام رشنثم

 زا هک درادیدایزحراغم -

 یناریایاهوی دوتسا ناپح اص هدپع

 ,تسا جراخ
 نونگات هکنیا دوجداب ۳

 اد (ون اگنسان | ولبس)یکهراب نی دنچ

 همانا میاهدوسن پاچدلج یددرپ

۳" 

 یتخب دب ویرادن اب یت |

 دیهاوخ رتکی د زن دوصقمب

 یلاخ ر ۵از دم داباق [

 ره> ونم-هدا ز ض وع دیشمج

 یااسگ
 زا رتشی

 درام ن رتس و ملیف دووبل اه

 هثيب ره «نوپلک یرورو-۲

- 

 یاویت راس لانشن

 مدادن یئیعم سردآ امش بوم

 یناپبک سردآبدیناوتیمامش یلو
 دیئامن هبتاکم یواب لاسروبن وب

 یامنیسا رهشب رنهنیا یاهملیفاتمط

 ون اپمک یک دنی اهل هک نآ ریا

1 
 رتذبآلاسروژ وب

 لاسدویت وب

 د را دن یر رضن

 نابورس+ ترب وریا
 لو تسا امش همان

 هدیسرن هلجمرتفدب

 تداوتسا و رب وک كمیت رود ۳۳

 ناکلپ»یاههلیفلوا یاهلد رجنب رگ

 هدپهب اد« قشع تورغد وب رام

 «دوآ تشح و یاهباقع» -۲

 و هدوب رنراو یتایک لوصحم

 تفرش نآ رد «كاتسا تربارو

 .تشاد

 یزابمه«دنلب واه ود اب ویلاد-۳

 هکیث اپملیفرد < نیلنلورا و

 دوب دی |هد ریمان

 ۰ ۰ ح

 :دازدمحم یدهم یاقآ

 بب رده «نوسناج ناو
 امور اوز یتووحم یا هتقر شااتشاذک زا رتپب

 شراب وراک اهزورنیا امش بوبح« هش

 ۰ ۱۹ ۵۰ یاهلاس نیب

 هداب ود < نیک یتشک رد شروش  ملیف اب دوبهداد تسدزا ۳

 . ددوآ تسدب

 یکی اجنیا رد
 اش دنسپ ددوم ميدادديما و میدومل پاچ شنادادف رط ریاسو اش

 ۱ درکب دارت

۳: 

 یارب اد«نوسضن اب ناد» یاپسکع نیرتهب زا

 *۲۸۹4حفص

 دانا « مید
 نزواو اب زر ومن مٍرها وخ ی |وخ ینص هدنیآ رد

 اهلسم هب رب رب
 جت ایهزا

 مک ۶
 ی تسااوآ م

 ۶8 اچ یود رب
 اتچ هل

 ِپ ۱ میل امت

 رها وغ هجبث رد
 ار اهدرم

 او سهکش ءاووج واب-۲
 ایوب ره و

 یلرطار ۲۰ نا هدوب سد سس دب
 مچ مدیم ارت ] اوج

 زورا هد تدحهکب دوطعت امه
 یار ردا دوغ تال مجت یس واک رثک د
 ول یناد رگ راک هتشد رد

 ناب
 ماللا نولک ات رگم تسا هدین اسد

 یادعاب در ۷۵ ۶ هک دیتشادن
 رالف ینادرک داک ناشیا طسوت
 ۲ من رتسوو «تافلح عمظنا -۳

 ملیفناگشیپ رثه ودشابیم «یواک
 مزا دن دوب ترابع«كانف وخ هین اث و

 یلکل ی موحرم - یلت كم نفیتسا
 ,ناگی اد راچب ر- تیمسای,کاا

 ناقهدیلعدمحا یاقآ
 رنداو ناردارب یناپمک - ۱

 تسا تیلاعف لوغشم قبالایفامک

 تسین قباسدنن ام رکیدالاح اهتنم
 , دزاسیم ملیف رتک و

 ۳ هوالع سک رد یاهثیس - ۲

 یناپیک یک دنب امن | یخاایبملک ین اپمک
 هب زیناد«ویداد , وا . ك . رآد
 اتسا هتفرک هدپع

 یزیچامشلاوئس نیا ذا - ۳
 اروطح می دنمشهاوخ میدیمهفت

 (ناداب آ)یبلاطسابعیاقآ یا یهد یون
 ادیبیعم كم رصان لا. >

 میهاوخ هش لک هلجمدلج یو رهدنی آ رد
 ۱ دون

 دنمو یاقآ
 وتسیب یلاسرا اکیا

 دش میلست تاقباسم
 ۲ ۰ ۱ یاههرامش - ۲

 یأدتدیل دوجوم ۲۵-۱۲٩

 ۳۱۰۳۳ - ۲۸ ۰ ۲۵ یاههرایش

 یبد لاید۱۰ یاهب ۳۰ - ۳۰

 لاسداههجو تسادوجوم لاید <
 ,دوشهداتس رف امش هلجمانب ات دب داد



 یکچوک تسقددد 0 #۳

۰ 
 نبرد,

 لاسددد ر«نبا

۰ 
 ارد

 ادرگ راک وهپ

 دب دا ورم

 نانساو هک

 ۳ دوخ و

 ملیفل وا هشیب رله دو« لو
 ودوب «لوداب + ددیرتیک

 نبئدام ناذ : هناگادپ

 نرگلب ان دادرح ارام ز
 مود ن نب رخ آ رداد

 هددوآدوجوب درمنپا هک
 وب ال و

 یا ولب اب
 |شقن د نینس ددا ددوطا ريما

 4«ناذ لیناد» تسدادهدوم ی

 یاب اد ناوج  ثداپاب لر

 دنکب»
 رسگید نوئابان كي هرغالاب

 تک رش اب < هناع اجشهاگنیمک و منا

 و ۱٩۳۷ دد < ینک داو دونگ

 اب <یتنطلس قالطومساب رگبد یکی
 دعب لاس دد «راشن الب ریپو 3

 و دم منا رف یاهامئیس « ؛ یور

 ز ولپ ان یاهملیف هیهت یتدمان نآ زا سب

 داتفاقپ وعتب سفن دی دجت یتدم ؛یارب

 رایسب ریخارث |نیارد داشن الب ریب اب
 .دوب بلاجو رث

 ایم هناضاتعونرس» ملیف
 هیهت۱۹ 6۲ لاسب هک «یرالک هرب زد
 همهنیا یط دد هک اریلاضف دیدرک

 هبمجاد ین وئلپان یاهملیفرد لاس
 هدنآمیلاخنوكپان_یصوصخ یک دنز

 زین ملیف نیا .,درک رپ یبلاجوحنب
 ناتساد هفیظ و هک دوب «یرتیک» رثا
 یاری ونادرک راک ؛سب ون
 تشادهدهمب

 0 یتلدآ و لاسناعهدد

 كي رو یودارف یاههایف روهشم
 رصاظ یرکید «ناژناس ماداب»

 "راب «ه ودوبد تربلآود هبد

 تردق تب اهن اب لاستسیب )اسب رگبد
 هل زتمب اروا لب اف لریلائاوت 7"

 مان اب و تفرل «دومب رک هد نوالبا
 , دیناسد

 طمع راپاب نوش سبنآ
 «نوئلپانو یمابلاتیا ملي
 یر هابدد ارش»

 داع:هدیشک ورد ؛دورقم روا رپما
 9 م ۱ و مضاوتم ؛هدروخ تسکش ؛)وربپ
 هسهاب هج و كپ ود بوی+

 و تسا كرتشم امشیس یاهنوئابان
 یادرکندواب و مج ِ تر واب تریصخشنآ

 تسدا

 بد دیاش < ودن اردو
 وراد نوگاپان اب هک یاهداملاقوف کی اهداملاق

 واو هئارا رد هگ دشاب هتساوت

 ذی ره ب و رعنب | هبحور

 هاو «(لناود ۰« هن ودویدو ریظن

 قفوم < یرتبگ > و < لدداب د

 هد رگ

 اجس این اعل اطم زین یرثه
 یدادربمایق و یکشبپ رثه ناتسرنه
 هماسن رب دنچ ودتسا هدرک زاک ال
 وهتسج تکر شمهرتات و نوب زی ولت

 لفاحم هجوتدروم دوخ پبت رظن زا
 یرنهتالجء وءدوب دوشکن ۲ یرثه

 وا دروم رد یبلاطم اهداب نالآ
 دز | هتشاکت

 اب ویدوتسا دنچعالطا ربانی
 رد ات دناهدشهرک اذم درا وناشیا
 ار یمهم لداهنآ هدنیآ یاهلیف

 زاعالطا یارب نوچو دیامن ءاثیا
 یماظتا دوخزا ربخنیا مقسو تحص
 یا نینچ هلب : تفک ؛مد رک لاوس

 آ زدو هداد

 | اهدا نودب نمهتبلا وتسه حرطم
 یاهتشفا وم و تامل اطءورفسزادورغ و

 نامه دننام انیع ناملآ رددوخ

۱ 
[ 

 مهاوغ تیلاضدرا وقباس«یماظتا>
 هملاطماپ ودرک مها وغت هلجع اماد
 .موشیملمعدرآ و یک تفدو

 روطب و دکب

 حابلات دون :نوچ یناکتبیر نم

 گرا ودومب راب ناچ-وب راک گان

 را رقدوخنیب دود یرلج ک

 یصاخد ادتسا «لبیک كرالاک> مداد

 دهدیمناشن دوخزا نپ ددد لب اقم

 هاگناسب تسا ددافهک بت رتنیاب

 هتخاسمسجم ادفلتعم تالاح دوخ
 كمك ساعع داکب بی رست نیدبو

 :ینادارف

 - رثهكي هک درک شوما رف دی ابن ار
 یاهشقن ءاقبا رد تسا

 لاک یکتسیاشو تراهم فلتخم

 نیب رود یولج لاحنیعردو هتشاد

 دشابن مزالزپو تلاح داجیاپ هداق
 دووبل اهد رمناگشیپ رثهنایمزا

 هتکت نپا نیضرد , دی امنیم

 نکممثیب

 رب واصت هپهنب قفو» نونک ان هک
 «نسد وعكا رو ماهدشاهن [ زا فلتغم

 هشیب رثه كسب نآونعب مناوتیمار

 نینچمه و « مرپمان تدوصشوخ
 هیبن یا رب زی < رادنچفچ» تروص
 اد مال با یاههرت رب

 ناپنفصاد زاریغ درون یتیگ

 یولپب ردنب و تشد روتنالیگ
 هاثنامرک داصتقاولا

 لبابو دیشم رپه*ولا

 نامرک دابع
 هیاضروزی ربت تب زنا رت نا ربا

  مرتحم نیرفاسم هجوت  لباق

 رگ هفاطا دپ اب هناخ رود ۵اب یماراد

 : سا هتفگ نونکات هچ آف الخ رپ

 یشغددد زگره دود یسعد

 تسانگمه لب دودیسده «دبوگ

 نیاب دزاسني
 ذو دون ز
 نکسق

 رت اب
 دزاسناب ان ته

 ددتکر ح
 کیا 8

 رنو .دب !هنشون

 بیت رب مگعنعا زتقاح

 وخ ها رد هب و سالم ک
 هدررک هدافتسا
 ار تففحرو هک هجن زا

 ار شناتساد ۰
 «یناهکات

 قشاع سنالاپ تجو : دیناوخم
 < دشا دولک

 هکاد ملف لشادتکرح همبو

 اب دولق شاعسنالاپ :درکیم نای
 دب دوآ دا
 یارب ددوفارکنوج» . ل

 < دشم)اعسنالاب كج نتشک
 نما نداد ناش یاب یناکرحهچ

 یتاکرحچ ۱ دوب ههش باخت اتمسف
 .نانامرهق رتکاراک ۰ لحم تو
 وسرتزآ رب طبحمو ۰ تاپ و راکف)

 ٩ ۵ ررکیمیحا ی ط اداهن ۲ نظءوس
 راکنیا رگی دیاهملیق درومرد

 و موهفع تقون ۲ . دیهد ماجنا ار

 یاهداستاک ری م الکل یدبن ی کن وکچ
 ناییادناتسادزا یناکن حوضو هک

 ": هم هتهاوخ نانکنچب ۰ دانکیم

  هداس اموم- تاک رح نی .یآ

 »جایی دابوگ ؛ حضاد

 2۰ ضرغ و دولخنم
 رحزا یعون چیه ۰ دنته

 رد هک وطن[ دیابت تقوجیه
 ۳ واهملف
 2:۳ سگ یمتحو تفدهیب

 ات تا 4

1 

۳ 



 1هقب اسیب قاسم نان دن رب
 ۸۵ ٌهرامش

 زا یریثک هدع هقباسنیارد

 هدومن تکرش امزب زءناکدنناوخ

 یعهابتشا خساپ ارلکا هکدئدوی

 هقباسم نیا ناکدن رب «دن |هداتسرف

 زادنتسهترابع

 (نا رهت )ی ربک | رهچ ونم
 ًهلجم هلاکب كارتشا

 یزا ریش یخرف نیسح
 هلحم ههامشش كا رتشآ (ناهذع 1

 ۳ حیحص جساپ
 ۰ لبیک كدالک «ربوکیداک 3
 تنی «دواپنوربات «نیلپاچیل راچ 8م ۵

 یلنابوی و «تنارکیراک «یبذارک | ض

 1 یسناش دب ْ ۳ .دیناوتیمای ۲ 9 9
 ۳۳ | هدشفذح هک اررب زیاهملیف مات 2م 4

 دوخ یلامنیس تاعالطا | نیهنیلایدیتناوتت رکا؛دینان رکذ ِ ۵

 دیئامزایب ادا | و ی 3
 یرايرددژدو سستریچمیفدد-۱ | .یلای دددزد-۱ ِه ِف

 !دنتشادتکر ش ناکشیپ رثه مادک ی ۳4 4
 ار (لاشرامژ رژ) لب اقملد-۲ ۱ دن  تاست 9 9
 مادک یانیلاسم تشذگ سو مایئ رد | رشب هلی... - < ی ِِ

 و دومن یماقی |ةداتس __ ...نادرگلو ِه 0

 «كي كيب»ملیفناد رک داک -۳ ؟«دینا وتیماب » باوج ۱ 5 9
 ؟ تسیک |نویلم-۳ یلاهن -۲شوب خرس-۱ و ناکدنرب و هدبد هیهت یبلاجو دیدج هقیاسم هراشنیادد

 (دعب ةرامش رد جساپ) نیلک و رب-ه«دامشنیشد -«یدنوپ ] -یم هدهاشم الاب رد هکادیسکه . مياهتخا-رتپب و رتشیب ارزیاوج
 ِ دیسانشیم اردنمرنه رهوش و نزنیا ۱ -ملیف ودرادقلعت اکیرمآ یامنیسرریهش| ناکشیپ رتهزانت تفهاب دینک
 تسا (نازرات) رمه یکی .دیاهدید نارپترد اهن ۲زا یدایژ یاه

 یناهجترهششیاب ناسیموسو لاکیزوم یاهملیف كرزب هداتسیمودو
 داب رفابترمو دوب هدیدرک «یتاپکان سرتوراچد اریخآ یمداپچادراد
 رت دا وین اپک هرخالاب و دومنیمن تک رشاهملیفرد یدنچیمجنب و درکیم
 ۰ اد شم-ا هک ) پوکس امتیس ملیف كيرد (نوسیمزمیج) قافتاب ادوا
 هداتفااپن اب زرسرب شمان رگیدداب هیلاحو دادتک رش (!میدادت رطاخب
 یشقن نوک رهدد نونکاتو دشابیماهنیسملاع «هب وجعا»یمشش ۰ تسا

 ۱ تسا هتفرک فقل دوویلاه «قشع ةهلا»یتسارب و هدادجرعب تراهم
 دنچ هک دشابیم امنیس ملاعلبلب دنرته ةراتس ۷نیا نیرخآ هرخالاب
 ناشماندنتخانش ار اهن[ کا ؛درک «جاودژا» نا ریایامتیسردلبق هام
 مه امات دامن لاسراام یارب هدشن لطاب ربت لایدود ماضن اهب اد

 ۱  مینک میدقت ارلجم ههامود هزیاج +؛رفت «٩

 ددویل اهرهوشونز كيزا دینکیم هظحالم الاب رد هک ادیسکع
 ام هدراذگ هقباسب ارنآامو هدش هتشادرب تاربیفت یکای اپتنم

 قافتاب رابنیلوا رهوشو نزنیا !میامزایب اددوخ ناکدنناوخ شوه
 اب یلابن رنه یردقب و دندون یزاب «نتشادن و نتشادو ملیف دد

 ادن دادبقل 6۱هنب ان رهوشو نزد اداهت ۲ نایچاشامت هک دنداد

 (نایش) ناکشیپ رنهاب یخوم باوج
 دا ژن ین ارینودی رف یاق ]۳ لبق خرامش

 (ناربت) ومةراتس هب یتاشاستسکعنآ
 سان رس ژ-حیحص جساپ ندوببیهیددوا»د وویل اهیا هب رک

 بلاج ملیف دنچ یدادریملیف یاهویدوتسا تیقفومنیاژا دعب یلامنیم تاعالطا قماب 2 م-ب
 : تشادیئا زسب مم-اهن ]ی ورما ترهشرد هک دن درک هیهتودن ]زا ینانج لف ةطزامم نیاز

 لیصافتنیامامت اب رکا .دیددیهاوخ یرگیدزا اد عادخ پچ تسدو | ونیپولادیآ - ۳لاشدام ژرژ -۲ یعیسناف آ رهم هزیشودآ ب7 : ملیف یدوزب و دیدید یکیزا ار رتویلیم راکشو ملیق لبت ةتفه | لیکدداوه «زمایلیورتسا-۱ ۸۵ خرامش !نا رذگشوخ

 درب هدنیآ ةزاشرد اریز دیشابن دیماان مهزاب دیتخانشن ارودنآ | نرق سکوفع ه كنایروتکید < و ریکا یاقآ و 3

 ادشدهاوخ هتشادرب «كدزب ذارد نیاذا .متسع 95 ۳۳۰

 -.۲ هحفصء ن
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 . دیامنیم تباث ریظنیبملیفنیا هیهت اباردوختراهم و یرترب رگید

 دی آیم هدربگو رب



 !دافشاتشرف
 ...هودزع لشاو

 دیرومو د شاخ را

 تورم :,یحزت

 رگید یو یلو متفاییمدوغاب ار زوربمآ رگیدراپ

 هب زگ ره یو هک دیصریم رظنب نینچ . دیشکیمل باذعو دربیمن جد

 نایم رد و دوخناخرد ونطوردهکلب ۰ تسا هتفرت سنارولق و ایلاتبا

 دد نونکامه و تسا هتب ورف یکدنززامشچدوخ نازی زعو ناتسوو

 ریاس و ددام و ردپرازم دانک ددیگداوناخ هاگمارآ زا یاهشوک

 نمهودناو مغ هظحل نآ رد . تسا هتفرورف یدباباوغب دوخ ناگتسب

 تیگمغ مه زونه هتبلا . میآ قئافنآ رب متسناوتیمهک دوب هزادن | نآِب

 و همجادتروص ن«یارب رکیدهودناومفنآ یا و مدوب رطاخ هدرسناو

 مدوب قلعتمنادب هک یلاجب رکیدراب نم . تشادن یریذپان نا ربج یتغیدب

 رد مت اکیدزن و ناگتسب نایمردو دوخ هن اخردار مدوخو مدوب هتشگ ژاب

 - مدربسن جندتب رفویئاهنتزا رگیدو مدرکیمساسحا ناماونما

 مرک رس نیعداز . مدش اهرا زتشک نوردب و متفدند ریب لزنمزا

 اه یداگ رد ارهدشورد وجومدنگ یاههتسد . دندوب اهرا رتشک یورد

 ودن دیشک راک زا تسد داتفانمب ناششچیتق و . دن درکیمداب اههبارعو

 دوب ابلاس هک هدروخلاس < ودیلیب» . مدرک تبحصنان 7 كي كیاب نم
 ششچیتقد تشادهراجارد ار نتراب رازتشک متشاددایب هک یتفوزا

 د نذ و درک مالسعوشخ وعوضخ و ما رتحااب هتخیمآیتلاحاب داتنا نسب

 و مارتحا اب دندرکیبراک هعرزمرد نیعدازریاس هارمپبهک شرتخد

 یارباملد باب داد تنگ وریلیب . دندرک لابقتسا ارم دورو میظعت

 هتیلا .میتشادادامش تذگ زاب راظتنا هظدل رهو دوب هدش كنت یلیخ امش

 یتدم نوچ یلومهنکن ع ورش اداهنع رخ یورد اش تشک زاب ات امدوب مزال

 <میدادهگن تسد نی | زا شیب میت ن ادن حالصدشن یربخ ناین دمآ زا و تشذک

 یدددددو مد زیمالاب ارمنیتسآ نی ریاسریظن مهنمشپ لاسکی

کیم كمك وج و مدنک یاههتسداب ابی داک ندرک داب ونمرخ
 ددیل و مدر

 نم لمعومنکب یراک نانچ تسین مناشرد رگید هک مدش هجوتم هظحل نآ

 ماقم ردنمتدوص رهرد اریز . دشدها وخ نیعداز تریحو بجمت بچوم

 هدرک ادیب اركلم بحاصوباب را ماقمنان آ یارب زرربمآ یا

 ۰ مدوب
 زاب هناخب رکیدرابهک ملاحشوخ یلیخنم»متفک ید باوجرد

 نامپب اد اهراک دیاپ امالاحیل و . دوب وکانهودنا وروآ رثات رایسب

 «میهدهمادا دوب داهدارا و روتسدهک بیر

 زیمآ مارتحا یتلاسح ابو دددآ دورف یرس خساپرد یو

 ۱ . دنام ش

 مدوس تبحصنیعداذاب ومدرک فقوت اجنرد رگید هظحلدنچ

 ردقن ۲<ودیلب » ,مدشراپسهر لزتیوسب هدرک ادص اراهکس ه

 راب هک تفگ شن ار
 ! یمن ۶ هک

 ۳ یرررف وج ومدنک زا هتشابن |یاهی راک . متسی رگد دوخ رستشب

 ۳ نام دن درکیم یباتیب تکر- یارب هکاهبساو اهه
 م هکلاب

 ] رو]دوجو یلاشامت و ابیژداسب یشاقنیولب ات ربا كچوک
 9 رد و تر

 رد ۰ دامزا مرغ نو وج و مدنک یاههدوت دیشروخ هعشآ نی رخآ ریز

 بآ هرلج هکیلاهتسق رد ودوب یب آ دایسب ایدد . درکیم یرک
 ررظ یود ب ۱

 هم رظنم تشاد یناوغدا یکند دوب هدیناشوپ ادیلحاسیاپکتس

 ۱ ارام اق دیس ریمد وخ یالعا دحب تستر

 ۳ ٍِِ زووب هتف رک دا رققرشم بن اجب وراهن ] .دن دوب هدشتک رحهدام
 ۳ هناخب یتقو. دن وشراپسهراب ردیوسب یقرشداب زا هدافتسا

 شود یکدنا زونهتعاس جربیالاب یامن داب طقف ودوب هدش

 1 , موشدرا ون اخب ات متف دشیپ نمچدادتما رد مار[

 ۱ (نیدهشپ هب عقود آات بک یس اریزدوب زاب اههرجنپ درک هرک

 ی تان آرد ماههرجنپ هرظنم ۰ دندنبب اداهنآدوب هدادن روتسد

 1 نم رظن رد دروخیمناکت یمرنب اهن آتشی زا اههدرپ ودوب زاب اهءرک رک

 ۱ ناطامامتب هکنیا رکف تاظحانآ رد . تشاد یلابیزودنیاشوخ تلاح

 ا مورک فقوت یکدنا مدیسد تشاد دارق كداب واهرارتشک
 نیر هبد

۲ 
۱ 

 ح

 .روب رب ذپاد وشعب شما دآ میا رب مداد یلانشآ اههرجنب نآ تشپ یاه

 , روبدعاصتم اوبب دود نوتسینا و ریش زا رف رب یداغب یاهخادوسزا

 رسیاس ابدوبهداتفا راک زا وریپ عقودن ] رد هک نم هقالعدروم كسند

 و دندوب هدیمدآ هناخب اتک هرجنپ ريز یاهنش یود رتناوج یاهکس

 دن دومن ندادناکتمدب ع ورش داتفانمب ناششچ یتقد

 و تحارصاب یرکف مشابهدرک یاهدادا هکنیا نودب ناپک ان

 كرمرب غالطا زاسپ داب نیتسخن یا رب هک یرکفدم ] دیدب مزفمردینشور

 یدوخ فارطا رد هچرههکنیارکف : دوبهدمآ شیپ میارب ذوربمآ

 ذالد ۰ تسیننآ كلام رگید یسک نمزج ودشابیم مدوهنب قلعتم مرکن
 ؛اههرچنپ ؛اهراوید۰ مشاب هتشاد تک رشیسک اب نآ كلمت رددوب دهاوخن

 كن ز یادصاب لرنمب من دش كي دزن ماگنهردهک جرب یورتعاس«مای تشپ
 قلعتمتسن ] فارطا ددوترا.«نوردهچن ] ودومن مالعاارتفه تعاس

 ۱ نماپ ریزدا زنمچ ۰ متسه اهن بحاصد كلام اهنت نمودشابیمنمب

 ؛مرستشپ ددعقاو یاههبت « دنتشاد را رقنم فارطا رد هکیت اتخرد

 لوفشمكراپ نیل اپرا رتشک رد هکین ادرم ونان زیتحو اههشیب : اهدا زغرم

 » تشادقلعت نیب هدشیم بوسح«نمثاریم وزجهمه دندوب راک
 ۱ ب متشپ هکیلاحرد مداتسیا هناغبانکردو متفر هناخ نوردب

 .  لوبعم بمحب زین اهکس نملابندب . دوب مياهبيج ددمی اهتسد و یراعب

 ۱ بکس , دنتف رک مارآ نیمز یزور میاهاپ رانک ردو دندش دراو

 , دهدماجنا دعب زور هک مراد یراک نونکنیل داب ایآ دن ادب اتدمآ نوردب

 , دنک نیذا رم صوصخ.« بسااپ دیامن رضاح ادهکلاک یو هک ملیام اب[

 . هاوخاد نونگنیل و هناعبصفرصزاسپ مدوخ حبص ادرف هک متنکواپ
 بمب ملیام هک مدرک هفاضاو داد مهاوخیوب اد مزال تاروتسدو دید

 ۱ ۳ بیس . دنکرادپ باوخ)ا ارم یزورره تقورد لومعم

 ,تلک كرت ادناطا هاگنآد «انآ برغ :یلیخ» تنگ هدروآ دورف

 نذدد نمیارب ناطازا بک یس نتفدنورید ندادباوج زرطنآ

 ۳ رظن رد باب را هداژردارب ناونعب پیلیف یاقآ رگید هک تخاس

 مارشحا نامهودراد زاک ورس باب را دوخاب امسرو درادن یجراخ دوجو

 3 دد نایرجنیا , دنکیم تیاهرنماپ راتفد ددومرد اریبسدمضو و

 ثخاسیم عضاوتنو نتدرف ارممه . دوب هدروآدیدپ یبیجع ساسحا
 دد . دومنپم مرورفم یاهقباسب دوطب لاح نیعرد ممد

 2 هک مدرکیمیک رزب و تبظع عونکید سفنب دامتعاو یلاناوت

 ۱۳ من ارد سواحا رب ساتخات میارب
 تا 9



 امیقتسهاگن ]و دشاب هدرک تمدخ تن واعع تمسرد ۳ بحاسو یر رد دوبنگس هکدمآ دوجوپناچن۲نبود ر
 راک یدتاعز كدنازا سپ هک دمآیم شیپ و بد ۳ نآ یارب رکا یلو .دیآدوجوب دوش یگنهیهدن امرف و 2 ب اههان
 نینچ هاگچیه نم یارب دنک داذگاو دوخ هه ار کااب

 نآ زامتشادرمع اتو مدن اهیمیقاب دوخ ماقعرد تا یهدن ام رز
 یداغب یولج هناغب انک رد هک هظحل نآ رد . مدشیم و س دشیمب

 نانچمدرکیم یسدرب اددوخ ساسحا تیعقاوو مدوب
 هقباس میارب نامزن ]ات هکدش ضداع مدوجو رب دور لات
 یلانشآ تیفیک نآ اب دورسو یلاحشو نانچاب زیل نآ زا یبو ی دو
 روطب الومعم هک دوب یتاساسحا همهریظن تااحنآ ۳

 رب ساتخا|

 اب فشن . دوشیم دیدپان زین یناهک ان دوطب و دب ایم دیدب 1
 - یب تاساسحا نآ زا یشان شخب تذلرطاخ نانیبطاو ۳2

 اث منیپ یباوخ مهدابکی هکنیانودب و متفد رتسیب دوز یلیخ ۳
 .مد رک تحارتسا حب

 شرتخد زیئول هارمهب لادنک كين میدیمعت ددیذورن ۲ یادرف
 تشادن یکیدرن شیوخو موق چیه «ذوربعآ نوچ . دن دمآ نم دادیدپ
 هک یتاناعا و ناراکتمدخ ریاسو بمک یسهب هک یفلایمزا 0
 معاشنورث هیقب دوب هدیشخب نامبتی و نادنمتسمزا دنچ ینتو ابلک هب
 هب ندز مدقو یروخاوه تهج زی ول دوب هدیسرنمی كالماو لاومازآ
 یتوقح تاحالطصا وتافلاب همانتیصو هکنیا اسب . دناوخ میارب ار همانتیصو نتم یو میدن اماهنت قاطاددلادنگ كين و نمیتقوو تفرغاب
 كي طقن دوب تعاررسو هداسرایب نآ نوعضم یل و دوب هدش هنشون
 . مدوب هدرکت ارنآ ینیب شیب البقنم هک تشاددوجو نآ رد هنکن
 و میق ناونب زوریمآ اد لادنک كين اریذ تفگیم تسار یدلانیر
 مدشیمن هلاسجنی و تسیب هگبقوم اتو هدوب هدرک نی همت نم تسرپ رص
 .مدوبن دوخ یث ودوم كالما ولاوما رایتخا بحاص

 هک لاسن ]دوو تفرک رب شنامشچ ذا ادشکنیع لادنک كين
 تفگم ناوخب ارنآ رگیدرابکی مدوخ ات دادیم نم تسدب اد «مانتیمو
 هلاس جنیو تسیب هکینامز ات یناوج چیههک تشاد هدیقد زوربآ»
 تفگیم . دهدزیمن یبوعب اد دوخ دبو بوخ دناوتیمت دشاب هدشن
 ندروخبورثبالتم دشاب هدش داتعم یدی تداعب ناوجرسپ تسنکمم
 دیق تروصنیارد . دشاب هدش راتف رک نانز اب شزيمآ ای و یزاب رابقو
 هتشادن ار شل اوما مامترد میقتسم فرصت قحیکلاجنپ و تسیب ات هکنیا
 زوربعآدیدوب هدکشنادرد زونه اش یتقو تادطابتحا طرش دشاب
 یودرهعتومن آرد هکنیا ابو درک میظنت ار همانتیصو نیا نم كکب
 دیا هتشادن یئاودان دایتعا هن وکچیه نام زن ]ات امش هک میتن ادیم ام
 . دوش هدن جنگ هماتیمورد یگلام تک تب و تسیب ات یتسرپ رس هماداپ طوب رم هدام هک ادحیجرتزدربمآ

 ودرادن یدرض پیلبف یارب عوضوم نیاتفگیم هشیمه ید»
 هچره تدوصرهرد دیامنب اد طایتحا تیاعد دنک یمراداد اروا
 هتشذگن آزا « داد یرییفت نآ رد نونکا ناوت یمند سزیمه ته
 صغش جداغنمیا رب امشیتدم ات هک تسن"آشهاد طقف درادن مدیلاکشا
 دینک تفایرد نمزا دیراد مزال لوپ هچره كالما یرادهکن و دو

 رگید هام تفهات مضو نیا . دیاهدرکیم نیذچ نونکاست هکن
 روطنب. تسا لیروآهامرد امش دلوت خیدات . تشاد دهاوخ

 تنگی زیمآشنذرس نعلاپ هاگنآ

 ینی ون . دوب هتشگ اپ دروفک زا هءژاتز ورپمآ قوس ۲ دد . یدرک
 تددام یادعورهلم«نيا ابو ددوآ رد اد ثا هب رگات تفرگی. ارت
 ورا اهتعاسو دنتفر ینارقیاقب تردپ اب زور امه . درکبم دنلب اد
 هدد سیخ اب ارس ودره دنتشگ اسب یتقو و دندوب لوذتم ندز
 هشیهنم ؟یاهدروخ هس۶تردامو ردپ نادقفزا ایآ « پیلیف . دادوب
 «تش -یم داوتدو تخسوتب ردقچ یکدنز «ردام ندوبناپ مد رک یم رکف

 اریز مدرکت ساحا ار مرداموردپ نادقن هاگچیه نم «هند
 « تخاد ار یزوسا دردامو دودی مکحنم یارب هشیمه یوومدشن دنمقالعز و ربمآ زجیسکب تقوجیه

 اب هداب نیا رد اه راب نم . درادنیفطل نادنچ مضدنیا»
 مزال دادیمت شرک مناغسب ءاگچیهید یلدمدرک یم تبحص زوربمآ
 تلاخد وت شرورپ ویرادمگن رد زین یرگی دسک زوربعآ زارفب دوب
 رسیم هک یرگید سک ر های یرودیانشآ « یاهمدقتسم . شاب هتشاد
 یویاربترسهابوت داتفدینک حاودزا یزور دشابدارق رکاو یشاب هدرک ادیپ یلانشآ هنوگچیهنان ژاب هکنیا نودب یاهدشكرزب وت . دشیم
 هب عچادزورمآ نم . دروآدهاوخ دوجوب اد یراوشد و لکشم عند
 < مدرکیم تبحص زژوااب عوضو+نیمه

 ان هک یمذوابو درک طت ادشتیحص ناهک ان یدمتومنیا رد
 هجن] زا شیب یتفگ هکنانچ درک دایتخا توکس دناسرم اریویتحاد
 . دوب هتفک نخس تساوخیم

 و مثک جاودزا نم ودسرب شمقوءیتقو ورادن یلاکشا» متفک
 روصتدد رگ نمیتحاران بجوم تالکشم هنوکنیا اذگ د ها وعت و درک دهاوخیکدیسد اهراک همهب مرسمه دسریم رظنب دیعب هتبا عوضومنیا
  جاودز امن ادیمالاحومرادتهابشز و ریمآ ابدیاب هچن ]زا شیب نم منکیم
 9 دشاب هدروآ وا راکزوربهچ دیاب

 ژا دیدژاب نایرجنم هاگنآ . دوب تکاس نمیدیست رد
 رد مهوا مدرکف یربت شیارب یدلانیداب ادمتاتالمویتلاکناسیالی و
 . داوناشت نسب دوب هتشون شی رب یلایلاتیا در نآ هکاریاهمان لب اقم
 تعخ یتاملک اب نآ نض مدزیم سدح نمهک دوب روطنامه انیع همان نل
 هداد حرث زوربمآ یرامیب یارجام بات و بآ اب یاخو یبسد و
 و دوخدیدش رثات و فسات زا مه یاهمشیدل اید انمض . دوب هدش
 :] و ورف یلشآ مناخ رب یناوک ان كرمنآ هجبتن ددهک ی راوگ ان هب رض
 یو هدیع و
 . دوبهدرک

 امقاو و متفک میدیمعت ردپب مدرک مامت ار همانتئارق یتقو
 1 دعب ژور هلصافالب نژنیا ! یریذپان مایتلا هردناومغ بجع

 مایتو دنکیم كرت ادالید یدزد دن ام هژاتج نیفدت معارع
 دوریم یدایار زو ربمآ ءالک طقف .دربیم دوخاب زیناد زو ربعآ كلمیام
 هزاپ هالک هکن یارطاشب كخنودب مونآد دراذگیماج ارتآ و دریپ
 ۱ عتخادت یشزرا رکیدو دوب هدشهنپک

 - و مهد شتشب رپ ناوربا و درک یاهفرس میدیعت ددپ
۳۹ 

 . هناضا دوب هتشاذگ یقاب نز نآ لدرب ریشیامانلا ی

 3 بانک هکتدنچ نآیب تشچ انطموت ۰ بیلیث»
 ل و اهیاتکنآ+ نکن مهار شرکف الصاسپ تسا دوطنیمهرکا
 «تساهدیسر شرسهب زوربعآ زا هک ت سی زیچ اهل
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 دودا رودت ناود

 درد مس
 هننث و دسح ه روش یگشیمه ]

 و غع ورد ویو

 . یندش شومارف تسا یملف
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 ه رادیمتا زغم هک یقولخم

 ار امیس هدن ۲ همانرب. ۳ و


